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Alt for meget CSR skaber få eller ingen varige resultater. Tiden er
kommet, hvor virksomheder bør skabe reel forandring, lyder
budskabet fra forfatteren til bogen “Change for Good”, Paul Klein.

Af Carsten Terp Udgivet: 24. oktober 2022
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Paul Klein undersøgte markedet grundigt og valgte en vinterjakke fra Patagonia. Firmaet
overbeviste ham om, at det tager reelt ansvar for planeten og dens indbyggere. [Foto: Paul Klein]

Click here to read this article in English

Dette interview med Paul Klein er første kapitel i vores serie om,
hvordan virksomheder kan skabe reel og varig social forandring
gennem jeres CSR-indsatser. 
Serien bygger på bogen ”Change for Good – An Action-Oriented
Approach for Businesses to Benefit from Solving the World’s Most
Urgent Social Problems” af Paul Klein. 
Serien består af følgende artikler: 

1. Canadisk CSR-guru: Drop lightudgaven af ansvarlighed, og skab
varig social forandring i stedet 
2. Vil I skabe varig forandring? Her er 9 vigtige spørgsmål at tage
stilling til 
3. The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring 
4. Forandringens byggeklodser – de syv principper i Change for Good 
5. God CSR starter hos medarbejderne. Sådan får I dem med 
6. Kan en skarp CSR-profil skade jeres omdømme? Tjek risikoen her 

Fra CSR til varig forandring – en serie i syv afsnit+
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7. Virksomhedsguide: Sådan går I fra snak om social forandring til
handling

Paul Klein havde brug for en ny vinterjakke. Han undersøgte markedet
grundigt. Og til sidst havde han snævret valget ind til to mærker: det
bæredygtige canadiske brand MEC og Patagonia.

På sidstnævntes hjemmeside blev han mødt af en opfordring: ”Alt, hvad
du køber, påvirker vores planet. Køb mindre. Køb brugt. Og køb fra
virksomheder, der tager vare på mennesker og planeten.”

Det gjorde indtryk på Paul Klein.

”Det virker utrolig stærkt, når et firma som Patagonia siger, at man nøje
skal overveje, om man har brug for en ny jakke, før man køber noget af
dem,” siger han.

Budskabet forekommer ikke umiddelbart at være i Patagonias
egeninteresse. Men i virkeligheden er det udtryk for god forretningssans,
mener Paul Klein.

”De skiller sig ud fra mængden og fremstår som ansvarlige ledere, man
kan have tillid til,” siger han.

Paul Klein købte jakken fra Patagonia.

Stod det til Paul Klein, udviste alle virksomheder det lederskab, som
Patagonia gør.

”Det er den position, alle selskaber bør indtage. Virksomheder bør udvise
mod og forpligte sig på at skabe social forandring,” siger han.

Paul Klein er forfatter til bogen ”Change for Good” og har arbejdet
med CSR i mere end 30 år. 

Blandt hans kunder er 3M, Starbucks, McCain Foods, Nestlé, Petro-

Om Paul Klein +
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Canada og The Home Depot. 

I 2001 stiftede han firmaet Impact, der hjælper virksomheder til at få
gavn af at løse sociale problemer. 

Han er også stifter af Impakt Foundation for Social Change, der
hjælper nytilkommere i Canada ind på arbejdsmarkedet, samt den
sociale virksomhed HireUp, der hjælper unge med at finde arbejde. 

Det er imidlertid ikke tapperhed, der springer ham i øjnene, når han
kigger rundt i det corporate landskab, han færdes i.

Tværtimod ser han det, han i sin bog ”Change for Good” kalder CSR Lite.
Så langt øjet rækker.

CSR Lite er, når virksomheder gerne vil opfattes som socialt ansvarlige –
uden at gøre, hvad der kræves.

Det vil sige, at de betaler deres skat, overholder loven, donerer lidt til den
lokale sportsklub og udgiver en årlig CSR-rapport. Og det er rundt regnet
det.

”Vi ser CSR Lite hele tiden. Selskaber, der gør så lidt som muligt og
samtidig vil opfattes, som om de gør alt, hvad de kan. Det er en
performativ check the box-aktivitet fra virksomheder, der anerkender, at
omgivelserne kræver, de gør noget, men som ikke vil forpligte sig,” siger
Paul Klein.

Han nævner Apple og Amazon som to af giganterne, der excellerer i CSR
Lite. Amazon praler af at have skabt 400.000 job på bare et år, men
underbetaler sine ansatte og diskriminerer latinoer og sorte.

Og Apple designer under coronakrisen mundbind til sundhedspersonale
og en app, der nudger brugerne til at gøre mere ud af håndvasken. Men

CSR Lite så langt øjet rækker
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trods et exorbitant stigende overskud under krisen gør virksomheden
intet for at hjælpe mennesker, der er blevet hårdt ramt.

Den adfærd var god nok, dengang, da Friedman-doktrinen herskede, og
virksomheder kun var sat i verden for at skabe overskud til aktionærerne.

Dengang kunne man slippe afsted med letbenede CSR-aktiviteter, der
ikke rørte grundlæggende ved kerneforretningen.

Men tiderne har ændret sig, lyder det fra Paul Klein.

Forbrugerne forlanger ansvarlighed af virksomhederne. Medarbejderne
kræver, at deres arbejdsplads bidrager til samfundet. Og investorerne
forventer, at de virksomheder, de sætter penge i, passer på miljø og
mennesker – enten fordi de vil risikosikre deres investeringer, eller
simpelthen fordi de ønsker, at deres investeringer skal gøre
samfundsgavn.

Der er efterspørgsel på social og miljømæssig forandring. Så ved
kun at gøre det absolut mest nødvendige gør virksomhederne sig
selv en bjørnetjeneste. Det er simpelthen den forkerte strategi.

Paul Klein, CSR-konsulent og forfatter

Svaret på det er ikke CSR Lite. For det skaber ikke meget andet end
kommunikation, påpeger Paul Klein.

”At en virksomhed udgiver en glittet CSR-rapport, demonstrerer ikke
andet end, at virksomheden har været i stand til at udgive en glittet CSR-
rapport,” siger han.  

Den overfladiske tilgang er ganske enkelt forkert, mener Paul Klein.

“CSR Lite skaber uhyre lidt værdi. Der er efterspørgsel på social og
miljømæssig forandring. Så ved kun at gøre det absolut mest

Tiderne har skiftet – skift med
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nødvendige gør virksomhederne sig selv en bjørnetjeneste. Det er
simpelthen den forkerte strategi,” siger han.

Svaret på tidens spørgsmål er, ifølge Paul Klein, ”Change for Good”.

Det vil sige, at virksomhederne flytter sig fra en reaktiv position, hvor de
reagerer på omverdenens fremsatte krav og forventninger, til en proaktiv
position, hvor de selv definerer, hvordan de med deres udgangspunkt
kan skabe varig social forandring.

I sin bog illustrerer Paul Klein forskellen på CSR Lite og Change for Good
med et citat fra Charles M. Schulz, skaberen af tegneserien Radiserne:
”Der er en stor forskel på et klistermærke til bilen og en filosofi.”

I en virksomhedskontekst trækker Paul Klein fødevareproducenten Nestlé
frem.

”Det er ubetinget godt, at et selskab som Nestlé forbedrer emballagen på
sine produkter, så den bliver mere miljøvenlig. Det er der kun godt at sige
om. Men hvad med indholdet af pakkerne?” spørger Paul Klein og
fortsætter:

”Det har ikke ændret sig, og Nestlés produkter bidrager stadig til
overvægt blandt børn og stigningen i diabetes.”

Den tilgang er ikke længere holdbar, mener Paul Klein.

”Hvis du fortsat vil have en profitabel forretning, er du nødt til at gøre
forretning og social forandring uadskillelige.”

Skal alle selskaber så omdannes til sociale hjælpeorganisationer, lyder et
spørgsmål, som Paul Klein ofte møder.

Og nej, lyder hans svar. Det er hverken ønskeligt eller nødvendigt.

Ikke nok at ændre indpakningen

Lego udviser lederskab
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Når Lego bruger sine klodser til at lære synshæmmede børn
blindskrift, så er det et fantastisk eksempel på corporate lederskab.

Paul Klein, CSR-konsulent og forfatter

Men der findes et mulighedsrum, hvor forretning og forandring går smukt
hånd i hånd.

Patagonia fra indledningen af artiklen er et oplagt eksempel. De
aktivistiske ismænd i Ben & Jerry’s et andet. Og vores egen
legetøjsproducent, Lego, er et tredje eksemplarisk globalt selskab, som
Paul Klein fremhæver.

”Når Lego bruger sine klodser, der jo i forvejen er nærmest uopslidelige, til
at lære synshæmmede børn blindskrift, så er det et fantastisk eksempel
på corporate lederskab,” siger Paul Klein.

Spørgsmålet, man altid skal stille sig selv, siger han, er, om et selskabs
initiativ er et program eller ren promovering.

”For det meste er det promovering. Men det, Lego gør på dette felt, er
programmatisk og systematisk,” siger Paul Klein.

Vi har for længst passeret det punkt, hvor det giver mening at diskutere,
om CSR kan ses på bundlinjen, konstaterer Paul Klein.

I researchen til sin bog finkæmmede han ”utallige studier, der
understreger forretningsværdien af social forandring,” som han skriver.

For skeptikerne henviser han alligevel til en stribe studier, som er alment
accepterede i CSR-kredse. Men han skriver også, at konklusionen om, at
virksomheder kan gavne social forandring, ligesom social forandring kan
gavne virksomheder, efterhånden er så velunderbygget, at det ikke
burde være nødvendigt at underbygge den på ny.

Sæt langsigtede mål
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Hvorfor er det så, at Paul Klein ser så få fyrtårne, når han spejder rundt i
landskabet?

Svaret er todelt. Første del er, at mange store selskaber anser det for et
risikabelt felt at bevæge sig ind i. De er jo ikke sociale forandringsagenter.

”De ved godt, at de ikke kan holde til ikke at være i dette felt. Men at gøre
for meget føles for risikabelt. Så hvis de bare kan nøjes med at opføre sig
lidt mere ansvarligt, føles det mere trygt,” siger han.

Anden del af svaret lyder, at det ikke er en let omstilling for selskaberne.

”Det her er ikke let, men det er jo i det hele taget ikke let at drive
forretning,” siger Paul Klein.

Han råder virksomhederne til at starte i det små med et pilotprojekt, der
har rod i kernen af forretningen og så skalere op derfra. Og så opfordrer
han til corporate courage.

“Vær praktisk orienterede, men forpligt jer. Sæt modige og ambitiøse
langsigtede mål for, hvad I vil forandre i verden. Vi er mange, som leder
efter og vil støtte de virksomheder, som handler i stedet for bare at
snakke,” siger Paul Klein.

🏷  Emner: , , CSR Socialt ansvar Virksomheder
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Gør jeres CSR-aktiviteter ikke den forskel, I godt kunne tænke jer?
Så er det måske på tide at sadle om. Her er ni spørgsmål, der kan
bringe jer på kurs mod mere impact.

Af Carsten Terp Udgivet: 31. oktober 2022

VÆRKTØJER

Vil I skabe varig
forandring? Her er 9
vigtige spørgsmål at
tage stilling til
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Vil I gerne skabe virkelig forandring med jeres CSR? Disse ni spørgsmål giver jer en god start. [Foto:
JumpStory]

Click here to read this article in English

Dette er andet kapitel i vores serie om, hvordan virksomheder kan
skabe reel og varig social forandring gennem jeres CSR-indsatser. 

Serien bygger på bogen ”Change for Good – An Action-Oriented
Approach for Businesses to Benefit from Solving the World’s Most
Urgent Social Problems” af Paul Klein. 

Serien består af følgende artikler: 

1. Canadisk CSR-guru: Drop lightudgaven af ansvarlighed, og skab
varig social forandring i stedet 
2. Vil I skabe varig forandring? Her er 9 vigtige spørgsmål at tage
stilling til 
3. The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring 
4. Forandringens byggeklodser – de syv principper i Change for Good 

Fra CSR til varig forandring – en serie i syv afsnit+

https://impactinsider.dk/so-you-want-to-create-real-social-change-here-are-9-good-questions-to-begin-with/
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5. God CSR starter hos medarbejderne. Sådan får I dem med 
6. Kan en skarp CSR-profil skade jeres omdømme? Tjek risikoen her 
7. Virksomhedsguide: Sådan går I fra snak om social forandring til
handling

I har arbejdet med CSR længe, men er der nogen synlig impact af jeres
aktiviteter?

Der har selvfølgelig været gode projekter, og I har kunnet bruge det i
jeres kommunikation. Men har de penge og de ressourcer, I har brugt på
CSR skabt en varig forandring?

Hvis svaret på det spørgsmål er nej, så er tiden måske inde til at lægge
jeres indsats om.

For I kan gøre en reel forskel i verden, hvis I vel at mærke tager jeres
sociale ansvarlighed lige så alvorligt som I tager jeres indtjening.

Det er ikke let, men det er muligt, lyder budskabet fra Paul Klein. Han er
forfatter til bogen ”Change for Good” og har arbejdet med CSR i mere
end 30 år.

I denne artikel får I udgangspunktet for den omstillingsproces, I skal i
gang med, hvis I vil skabe varig social forandring. Det består af ni
spørgsmål, I kan stille jer selv.

”Hvis du vil forandre verden, så gå hjem og elsk din familie,” sagde Moder
Teresa.

Oversat til virksomhedssprog betyder det, at I skal starte med jeres
medarbejdere: Det er dem, der skal skabe den forandring, I ønsker.

”Vi giver vores medarbejdere en ordentlig løn og et sikkert og sundt
arbejdsmiljø,” tænker I måske. Og det er godt. Men det er langtfra nok.

1. Tager vi os ordentligt af vores egne
medarbejdere?
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I skal skabe en inkluderende kultur, som mennesker med vidt forskellige
baggrunde trives i. Og i jeres rekruttering skal I gøre diversitet til en
prioritet, så I modvirker fordomme og partiskhed i forhold til køn, alder,
etnicitet, religion og seksuel overbevisning.

I skal tænke sådan på det, at det er jeres opgave at sikre, at alle jeres
medarbejdere trives socialt og sundhedsmæssigt og har de rammer, de
hver især har brug for, for at gøre et godt stykke arbejde.  

Skaber I social forandring i dag?

Det virker måske som et dumt spørgsmål, når hele øvelsen er at finde ud
af, hvordan I skal skabe forandring fremover. Men tænk alligevel over det.

For mange virksomheder løfter sociale opgaver som noget helt naturligt,
de ikke kunne drømme om at kalde CSR. Måske har I taget unge, som var
lidt på kanten, ind som lærlinge. Eller måske er I allerede godt i gang med
at opfylde et af verdensmålene – for eksempel fordi I producerer medicin
eller cykler.

Lav analysen af, hvor I står. Ind imellem bliver man overrasket. Og den
hurtigste vej til virkelig impact er immervæk at systematisere og
opskalere det gode, I i forvejen gør.

Er der sammenhæng mellem, hvad I siger, og hvad I gør?

”Ja, selvfølgelig!” er automatsvaret på det spørgsmål. Men er I sikre?

Behandler I jeres medarbejdere, som I siger, I gør, når krisen kradser? Eller
blev coronakrisen også en belejlig anledning til at skære virksomheden til
og samtidig skaffe sig af med en flok brokkehoveder?

2. Hvordan bidrager vi til social forandring gennem
det, vi allerede gør?

3. Er vores handlinger i overensstemmelse med
vores ord?
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Tænk på selskabet Gerber, der producerer babymad. I årevis har firmaet
haft ”talsbabyer”, og i 2018 udnævnte Gerber for første gang en talsbaby
med Downs Syndrom.

Det var et stærkt budskab, hvis budskab imidlertid blev overskygget en
smule af, at Gerbers søsterselskab, Gerber Life, havde nægtet at udstede
forsikringer til børn med Downs.

Den er god at have i baghovedet, inden I svarer ”Ja, selvfølgelig!”.

Selskaber har et skarpt fokus på at tjene penge. Det er der intet
overraskende i. Men er I klar til at kaste lige så meget energi og
dedikation ind i at skabe social forandring.

Den amerikanske milliardær og filantrop Marcel Arsenault sagde engang
til mig, at man som filantrop skulle lægge samme ildhu i at bruge sine
penge, som man havde brugt på at tjene dem som forretningsmand.

Det samme gælder den sociale forandring, I skal skabe. Hvis ikke I er klar
til at gøre, hvad der skal til, så lad være.

Dette spørgsmål handler om jeres mindset. Mener I det, når I siger, at I vil
skabe social forandring? Er I klar til for alvor at forpligte jer?

Der er en stor forskel på at betragte social ansvarlighed som en
forretningsdisposition og en etisk fordring.

En ren forretningsdisposition bygger typisk på en cost-benefit
betragtning: Tror vi på, at det her kan betale sig for os?

At skabe varig social forandring er en forpligtelse, der rækker ud over det
strengt forretningsmæssige. I skal være villige til at tage ansvar og holde
ved – også når tingene går skidt. Er I klar til at forpligte jer på det?

4. Er vi lige så fokuserede på at skabe social
forandring som på at tjene penge?

5. Tager vi ansvar for menneskers liv?
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Hvis vi skal løse verdens sociale udfordringer, kræver det penge. Og
hverken de offentlige midler eller den filantropiske kapital slår til.

Derfor er I nødt til at øremærke penge til at skabe forandringen.

Og selv om der kan siges meget godt om filantropi, er ikke nok at lave en
lille fond på siden af selskabet. I må have alle midler i spil. Det vil sige, at I
både skal tænke forandringen ind i jeres kerneaktiviteter, afsætte
filantropiske midler og tænke i lån og investeringer. Alt sammen
målrettet situationen og omstændighederne. 

Har I kastet jer over at løse problemer, som I ikke selv har nogen personlig
erfaring med?

Lad os bare være ærlige: Det er næppe jer eller jeres stab, der kommer
op med de bedste løsninger på problemer, I ikke forstår dybden af.

Så involver mennesker, der på egen krop har oplevet de problemer, I
forsøger at tackle. Og involver dem helhjertet. Inviter dem helt ind i
bestyrelsesrummet, og lad dem forklare problemerne. Og lad dem være
med til at designe de programmer, der skal løse problemerne. Det giver
langt bedre programmer med betydeligt større impact, end hvis I selv
konstruerer løsningerne.

Vor tids sociale problemer er komplekse og sammenfiltrede. Ingen kan
løse hjemløshed alene. Global ulighed kan ikke rettes op med
enkeltstående initiativer.

6. Mobiliserer vi kapital til at skabe social
forandring?

7. Har vi inkluderet mennesker med levet erfaring?

8. Er vi gode samarbejdspartnere?
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De vilde problemer kræver, at flere parter med forskellige
udgangspunkter finder sammen og puljer deres viden om kompetencer i
forpligtende partnerskaber.

De velkendte samarbejder, hvor I giver lidt, og jeres partner giver lidt
andet, og ingen rigtig investerer sig, dur ikke.

Hvis I virkelig mener, I vil gøre en forskel, kræver det, at I samarbejder
dybt og helhjertet med ngo’er, offentlige myndigheder og andre
virksomheder – heriblandt dem, I normalt kalder jeres konkurrenter. 

Er I klar til det?

At gøre en social forskel kan være kontroversielt. Det kan kræve, at I tager
aktivt stilling til emner, der splitter befolkningen, står fast på jeres
beslutninger og handler på dem.

Det er ikke altid uden risiko, som da Starbucks kom under voldsom
beskydning fra aktionærer, der mente, at selskabets beslutning om at
støtte homoseksuelles ret til ægteskab skadede forretningen.

CEO Howard Schultz svar lød, at ikke alle beslutninger er
forretningsbeslutninger.

”Vi har flere end 200.000 ansatte i dette selskab, og vi ønsker at støtte
diversitet i en enhver form.”

Corporate activism er en del af den nye virkelighed. Og I vil blive testet på
jeres standhaftighed.

9. Er vi klar til at tage stilling og handle?

🏷  Emner: , , , Bæredygtighed CSR Socialt ansvar Virksomheder

Mere du kan læse:

https://impactinsider.dk/tag/baeredygtighed/
https://impactinsider.dk/tag/csr/
https://impactinsider.dk/tag/socialt-ansvar/
https://impactinsider.dk/tag/virksomheder/
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Vil I gerne skabe reel forandring gennem jeres CSR-arbejde? I
denne guide forklarer Paul Klein, hvordan I kan anvende The
Impakt Model til at tegne jeres virksomheds individuelle vejkort.

Af Carsten Terp Udgivet: 7. november 2022

VÆRKTØJER

The Impakt Model:
Sådan finder I jeres vej
mod varig forandring

The Impakt Model er et positionskort med tre akser, som hver har et sæt spørgsmål tilknyttet. I
denne artikel forklarer Paul Klein modellen.
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Dette er tredje kapitel i vores serie om, hvordan virksomheder kan
skabe reel og varig social forandring gennem jeres CSR-indsatser. 

Serien bygger på bogen ”Change for Good – An Action-Oriented
Approach for Businesses to Benefit from Solving the World’s Most
Urgent Social Problems” af Paul Klein. 

Serien består af følgende artikler: 

1. Canadisk CSR-guru: Drop lightudgaven af ansvarlighed, og skab
varig social forandring i stedet 
2. Vil I skabe varig forandring? Her er 9 vigtige spørgsmål at tage
stilling til 
3. The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring 
4. Forandringens byggeklodser – de syv principper i Change for Good 
5. God CSR starter hos medarbejderne. Sådan får I dem med 
6. Kan en skarp CSR-profil skade jeres omdømme? Tjek risikoen her 
7. Virksomhedsguide: Sådan går I fra snak om social forandring til
handling

Click here to read the article in English

Der er ikke mange, som tager på natløb i ukendt terræn uden et
ordentligt kort. Og de, der gør, fortryder det hurtigt.

På samme måde har I brug for et kort, der viser den rute, I skal følge, hvis I
har besluttet jer for at skabe mærkbar social forandring. Kortet skal være
hjemmelavet og skræddersyet til jeres virksomhed. For det er kun jer, der
ved, hvor I befinder jer, og hvor I gerne vil hen.

Så lad os komme i gang med at tegne det.

Den canadiske CSR-ekspert og forfatter til bogen “Change for Good”,
Paul Klein, har udviklet et ganske simpelt værktøj, han kalder for The
Impakt Model. Det er i bund og grund et positionskort, som består af tre

Fra CSR til varig forandring – en serie i syv afsnit+

https://impactinsider.dk/the-impakt-model-how-to-find-your-way-to-create-change-for-good/


05.12.2022 07.26 The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring – Impact Insider

https://impactinsider.dk/the-impakt-model-saadan-finder-i-jeres-vej-mod-varig-forandring/ 3/6

akser. Til hver akse er der tilknyttet et sæt spørgsmål. Og ved at besvare
dem bliver I i stand til at finde jeres egen nuværende position på kortet
og udpege det sted, I gerne vil hen.

Så er der sådan set bare tilbage at slå en streg mellem de to positioner.
Og den linje skal selvfølgelig udgøres af de handlinger og aktiviteter, der
bringer jer sikkert fra startlinjen til målstregen.

Dene sidste sætning var en overforsimpling, for det er selvfølgelig i jeres
handlinger, I gør en reel forskel. Og det er der, det virkelig vanskelige
ligger. Men positionskortet giver jer et godt udgangspunkt.

Ifølge Paul Klein befinder de fleste af de selskaber, han arbejder med, sig i
nederste venstre hjørne, hvor indsatserne mest består i at støtte det
lokale foreningsliv suppleret med et par gode sager, når lejligheden
byder sig. Impacten er selvsagt enten umålelig eller ikke forsøgt målt.

Men hans oplevelse er, at mange virksomheder hellere vil befinde sig i
øverste højre hjørne. Ikke dermed sagt, at de nødvendigvis ønsker at
være Patagonia eller Toms Shoes. Men de vil gerne befinde sig i selskab
med virksomheder, der arbejder ambitiøst på at løse sociale problemer –
og selv får gavn af det.

Og som Paul Klein nøgternt konstaterer, kræver det lederskab at blive set
som leder.

Så hvad er det for spørgsmål, I skal stille jer selv og hinanden?

Den tager vi lige om et øjeblik. Men hvis I vil have lidt mere baggrund på
The Impakt Model, kan I se dette interview, hvor Paul Klein sætter lidt
mere kød på modellen og dens tilblivelse.

De fleste ligger nederst til venstre

Paul Klein explaining The Impact ModelPaul Klein explaining The Impact Model

https://www.youtube.com/watch?v=iEgR8a4y0wc
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Den første akse handler om jeres sociale prioriteter sat over for jeres
forretningsprioriteter.

Spørg jer selv, hvorfor social forandring er vigtig for jeres virksomhed. Er I
motiveret af altruisme eller af at gøre en forskel i samfundet? Er jeres
ledelse primært optaget af bundlinjen, eller er det kombinationen af
samfundsgavn og rentabilitet, der tæller

Spørgsmålene til denne akse handler om, hvorvidt I er klar gøre, hvad der
skal til, hvis I skal skabe virkelig samfundsforandring.

Spørg jer selv, hvordan I betragter jeres aktiviteter. Ser I på, hvor mange
ressourcer i form af penge og tid, I sætter af, eller ser I på de resultater,
jeres investeringer giver? Og hvilken af de to dele er vigtigst for jer?
Hvordan vil I gå til opgaven med at gøre en forskel og måle på, om I er
på vej til at skabe den ønskede impact?  

Spørgsmålene til den tredje akse handler om, hvem I ønsker at involvere i
jeres arbejde – og i hvor høj grad.

Spørg jer selv, hvem der er de vigtigste stakeholders for jeres virksomhed,
og hvor bevidste de er om de sociale indsatser, I foretager. Husk at kigge

1: Social priorities vs. business priorities

2: Community investment vs. social change

3: Low engagement vs. high engagement
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hele vejen rundt: Stakeholders kan være alt fra ansatte og aktionærer til
ngo’er, kunder, myndigheder, andre virksomheder og medierne.

Vil I involvere og engagere jeres omgivelser i de processer, der skal til for
at skabe forandring, eller foretrækker I at køre lukkede processer, som I
selv kan styre?

De ovenstående spørgsmål er eksempler på grundspørgsmål. Suppler
hvert af punkterne med de spørgsmål, der er relevante for lige netop
jeres virksomhed.

Og så er det ellers bare med at komme i gang. God fornøjelse med
kortlægningen.

🏷  Emner: , , , Bæredygtighed CSR Socialt ansvar Virksomheder
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Hvilket fundament skal jeres programmer for social forandring
bygge på? Her præsenterer den canadiske CSR-ekspert Paul Klein
syv principper for virksomheder, der vil løse vilde problemer og
samtidig styrke forretningen.

Af Carsten Terp Udgivet: 14. november 2022
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Hvad skal jeres virksomheds sociale forandring bygge på? Her er Paul Kleins syv byggeklodser til
inspiration. [Foto: JumpStory]

Dette er fjerde kapitel i vores serie om, hvordan virksomheder kan
skabe reel og varig social forandring gennem jeres CSR-indsatser. 

Serien bygger på bogen ”Change for Good – An Action-Oriented
Approach for Businesses to Benefit from Solving the World’s Most
Urgent Social Problems” af Paul Klein. 

Serien består af følgende artikler: 

1. Canadisk CSR-guru: Drop lightudgaven af ansvarlighed, og skab
varig social forandring i stedet 
2. Vil I skabe varig forandring? Her er 9 vigtige spørgsmål at tage
stilling til 
3. The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring 
4. Forandringens byggeklodser – de syv principper i Change for
Good 
5. God CSR starter hos medarbejderne. Sådan får I dem med 
6. Kan en skarp CSR-profil skade jeres omdømme? Tjek risikoen her 
7. Virksomhedsguide: Sådan går I fra snak om social forandring til
handling

Click here to read the article in English

Perioden fra 2010 til 2020 var definerende for udviklingen i virksomheders
sociale ansvar. Det var i den periode, virksomheder for alvor begyndte at
bygge broen mellem den til tider højtravende retorik om at tage ansvar
og det at gøre en forskel i praksis.

I det tiår begyndte erhvervsledere, ifølge den canadiske CSR-ekspert Paul
Klein, at indse, at deres CSR-programmer ikke skabte de resultater, som
de ønskede, og at der var behov for et gearskifte.

Fra CSR til varig forandring – en serie i syv afsnit+
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At gøre den forskel, verden har brug for, hvis vores største og vildeste
problemer skal løses, kræver, at organisationer i det offentlige,
civilsamfundet og erhvervslivet arbejder effektivt og dedikeret – og at
deres indsats hviler på et solidt fundament.

I sin bog ”Change for Good” beskriver Paul Klein de byggeklodser, hans
tilgang til CSR med reel impact bygger på.

I får de syv principper her.

1. En virksomheds sociale formål bør legemliggøre formålet med ledelsen
af virksomheden, og ledelsen bør legemliggøre det sociale formål med
virksomheden.

2. En virksomheds sociale formål bør bygge på overbevisningen om, at
social forandring gavner forretningen, og at forretningen er til gavn for
social forandring.

3. En virksomheds sociale formål bør forholde sig til målet (at skabe
social forandring) snarere end midlerne (CSR).

4. At have et socialt formål er ikke forbeholdt store selskaber. Alle
virksomheder, uanset deres størrelse, har en påvirkning på deres
omgivelser.

5. En virksomheds sociale formål bør være integreret med og
uadskilleligt fra alt, hvad virksomheden gør for at tjene penge.

6. En virksomheds sociale formål bør være på linje med og understøtte
sociale problemer på en måde, der passer til virksomhedens unikke
karakter og kultur.

7. En virksomheds sociale formål bør være ægte, kontinuerligt og
uantasteligt.

🏷  Emner: , , Bæredygtighed CSR Virksomheder
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Medarbejderne er jeres virksomheds vigtigste aktiv, hvis I vil skabe
varig social forandring. Her får I den canadiske CSR-ekspert Paul
Kleins tips til, hvordan I involverer og engagerer jeres
medarbejdere.

Af Carsten Terp Udgivet: 21. november 2022

VÆRKTØJER

God CSR starter hos
medarbejderne. Sådan
får I dem med

Ved hver af disse skærme kan der sidde en medarbejder, som kan give et værdifuldt bidrag til jeres
arbejde med at skabe social forandring. Sørg for at få jeres ansatte med jer. [Foto: JumpStory]
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Dette er femte kapitel i vores serie om, hvordan virksomheder kan
skabe reel og varig social forandring gennem jeres CSR-indsatser. 

Serien bygger på bogen ”Change for Good – An Action-Oriented
Approach for Businesses to Benefit from Solving the World’s Most
Urgent Social Problems” af Paul Klein. 

Serien består af følgende artikler: 

1. Canadisk CSR-guru: Drop lightudgaven af ansvarlighed, og skab
varig social forandring i stedet 
2. Vil I skabe varig forandring? Her er 9 vigtige spørgsmål at tage
stilling til 
3. The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring 
4. Forandringens byggeklodser – de syv principper i Change for Good 
5. God CSR starter hos medarbejderne. Sådan får I dem med 
6. Kan en skarp CSR-profil skade jeres omdømme? Tjek risikoen her 
7. Virksomhedsguide: Sådan går I fra snak om social forandring til
handling

Click here to read the article in English

I befinder jer lige oven på en guldåre. Og selv om den ikke er synlig ved
første blik, ligger guldet ikke mere end et spadestik under overfladen og
venter på at blive gravet ud.

Det er jeres medarbejdere, vi taler om. Deres viden. Deres kompetencer.
Deres engagement. Og vel at mærke ikke det, der indgår i deres formelle
arbejdsbeskrivelse, men alle de oplevelser, erfaringer, sorger og glæder,
der har gjort dem til de mennesker, de er.

Det er nærmest uanede ressourcer, der kan gøre en kæmpe forskel for
jer som virksomhed i jeres bestræbelser på at skabe social forandring –

Fra CSR til varig forandring – en serie i syv afsnit+
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hvis I vel at mærke formår at sætte dem fri.

For den canadiske CSR-ekspert Paul Klein bør enhver virksomheds
sociale forandringsprogrammer starte med, at I nysgerrigt udforsker,
hvad jeres medarbejdere brænder for. For deres ild kan blive det
brændstof, der driver jeres sociale programmer fremad.

Kender I jeres virksomheds sociale DNA? Gør medarbejderne?

Ikke alle, men mange virksomheder er opstået ud fra et ønske om at løse
et problem. Medicinalselskaber vil forbedre menneskers fysiske eller
psykiske helbred. Fødevarevirksomheder vil fremstille sunde fødevarer;
mad, der skåner miljøet eller giver dyr ordentlige opvækstbetingelser
eller bare fødevarer, som alle har råd til at betale. Og cykelfabrikanter vil
fremme folkesundheden, mindske forureningen og give alle adgang til
billig transport.

Hvilket problem var – eller er – jeres stifter optaget af?

Man kan kalde det virksomhedens sociale DNA. Det flyder gennem hele
den organisme, som en virksomhed er. Men det har en tendens til at gå i
et med væggene, hvis ikke det bliver fremkaldt regelmæssigt og
systematisk.

Sørg for at skabe rum, hvor jeres stifter eller administrerende direktør kan
dele historier om deres personlige motivation. Dette kan både ske i store
fora og mindre, mere uformelle rum som for eksempel over en frokost
med fem-seks ansatte eller ved sociale arrangementer.

Arbejd også systematisk på at skabe en offentlig fortælling om, hvorfor
jeres virksomhed eksisterer, og hvilke(t) problem(er) I stræber efter at
løse.

Og husk at få produceret en video, hvor jeres grundlægger fortæller sin
historie. Og stil det som krav, at ansøgere til stillinger i jeres virksomhed
ser videoen og sætter sig ind i jeres sociale DNA.

Første skridt: Gør jeres sociale DNA synligt
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Eller I kan lade jeres topchef fortælle, hvordan selskabet ser sit formål og
ansvar for samfundet, som Carlsbergs topchef, Cees ’t Hart, gør det i
denne korte video.

Jeres grundlæggers stemme skal være klar og tydelig. Og
medarbejderne skal ikke være i tvivl om virksomhedens værdier.

Men deres stemmer skal også høres.

De udgør den organisme, der sætter jer i stand til at levere de services og
produkter, I er kendt for. Uden dem er I intet.

Derfor skal I lytte til, hvad der betyder noget for dem. Og I skal lytte
grundigt. Og nysgerrigt.

Under coronakrisen indførte Carlsberg faste videoer fra Cees ’t Hart,
uformelle chatsessions og Q&As med virksomhedens topledelse.

Medarbejderne er også blevet inddraget i strategien for Carlsbergs
bæredygtighedsprogram. Og de skal være med til at drive udviklingen
fremad, skriver Cees ’t Hart i selskabets seneste ESG-rapport.

At lytte godt kan være sværere, end man skulle tro. For det er ikke alle,
der har lige let ved at udtrykke, hvad der er virkelig vigtigt for dem. Derfor
skal I skabe rum, hvor de føler sig trygge. Og det må gerne være lidt skørt,
lidt sjovt, lidt legende. Så længe det rimer på, hvem I er som virksomhed.

I kan for eksempel lade medarbejderne male et billede af jeres
virksomhed om ti år – eller skrive en pressemeddelelse, som er planlagt
til at blive sendt ud 15. november 2032.

Øvelser af den karakter slipper tankerne fri, og I bliver meget klogere på,
hvilke ønsker, drømme og potentialer jeres medarbejdere rummer.

Andet skridt: Lyt til jeres medarbejdere

At lytte kan være svært

https://www.carlsberggroup.com/cees-on-sustainability-in-carlsberg/
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Samtidig tvinger jer til at tage stilling til, hvem I er, og hvem I gerne vil
være.

Her er fire måder, I kan begynde at lytte dybere til jeres medarbejdere.

1. Skriv breve til jer selv

Få jeres medarbejdere til at skrive breve om, hvem I er som virksomhed,
hvad I tror på, og hvordan I godt kunne tænke jer, at verden så ud, når I
en dag lukker og slukker. Det giver masser af input, som I kan samle til en
fortælling, der kan guide jer på jeres vej mod at skabe social forandring.

2. Begynd møder med en medarbejderfortælling

Start møder med et moment, hvor en af jeres medarbejdere kan fortælle
en personlig historie, der er relateret til jeres virksomheds værdier og
sociale formål.

3. Start ved rekruttering og onboarding

Nye medarbejdere kommer ind med alle sanser åbne. De er ivrige efter
at forstå det sted, hvor de skal tilbringe en stor del af deres vågne timer.
Derfor er der nærmest intet bedre tidspunkt at fortælle dem, hvordan I
bidrager til at skabe social forandring. Det er også et godt tidspunkt at
høre, hvilke sociale udfordringer de er optaget af, og hvordan deres
evner og engagement kan bringes i spil, så det gavner dem selv,
virksomheden og samfundet mest muligt.

4. Læg spørgsmål om social forandring ind i medarbejdersamtaler

Spørger I medarbejderne, hvordan de opfatter jeres CSR-aktiviteter, når I
holder MUS-samtaler med dem? Hvis ikke, hvorfor så ikke?

Det er vigtigt at signalere til medarbejderne, at I tager social forandring
lige så alvorligt, som I tager deres øvrige arbejde. Derfor er
medarbejdersamtaler en gylden mulighed for at høre, hvad jeres
medarbejdere mener er godt og skidt, hvad der kunne skabe større
social forandring, og hvilke opgaver der kunne motivere dem selv.
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Spørg dem ganske enkelt: Hvor synes du, vi kunne gøre det bedre? Og
hvilken rolle kunne du spille i at hjælpe os med at løse sociale
udfordringer?

🏷  Emner: , , , Bæredygtighed CSR Socialt ansvar Virksomheder
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Det kan føles utrygt og risikofyldt for en virksomhed at indtage en
for tydelig rolle som social forandringsagent. Men hvad er den
reelle risiko? Det gennemgår vi her sammen med den canadiske
ekspert i social forandring, Paul Klein.

Af Carsten Terp Udgivet: 7 dage siden

VÆRKTØJER

Kan en skarp CSR-profil
skade jeres
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Det kan opleves som meget risikofyldt som virksomhed at indtage en skarp social position. Men
hvor stor er risikoen egentlig, og hvor ligger den? [Foto: JumpStory]

Dette er sjette kapitel i vores serie om, hvordan virksomheder kan
skabe reel og varig social forandring gennem jeres CSR-indsatser. 

Serien bygger på bogen ”Change for Good – An Action-Oriented
Approach for Businesses to Benefit from Solving the World’s Most
Urgent Social Problems” af Paul Klein. 

Serien består af følgende artikler: 

1. Canadisk CSR-guru: Drop lightudgaven af ansvarlighed, og skab
varig social forandring i stedet 
2. Vil I skabe varig forandring? Her er 9 vigtige spørgsmål at tage
stilling til 
3. The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring 
4. Forandringens byggeklodser – de syv principper i Change for Good 
5. God CSR starter hos medarbejderne. Sådan får I dem med 
6. Kan en skarp CSR-profil skade jeres omdømme? Tjek risikoen her 
7. Virksomhedsguide: Sådan går I fra snak om social forandring til
handling

Click here to read the article in English

Der er de gode virksomheder og de onde virksomheder. Og så er der
dem midt imellem. De sidste er langt de fleste. Og de har et kolossalt
potentiale for at skabe social forandring.

Indrømmet, det er en lidt fortegnet indgang. Men helt skæv er den ikke.

Kigger man på Grow Ensembles årlige liste over de ti mest socialt
ansvarlige virksomheder i verden, finder man år efter år selskaber som
Patagonia, TOMS Shoes, Warby Parker, Dr. Bronner’s og Ben & Jerrys.

Fra CSR til varig forandring – en serie i syv afsnit+
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Og i den modsatte ende af godhedsskalaen dominerer erhvervslivets
vaneforbrydere som Amazon, Facebook, Uber og Apple toppen af Slate’s
Evil List.

Det er yderpunkterne og dem, man snakker om. Men langt størsteparten
af alle selskaber i verden padler rundt et sted imellem de to positioner,
lyder budskabet fra den canadiske ekspert i CSR og social forandring,
Paul Klein.

De gør jævnligt ting, der gavner verden, men samtidig har de uansvarlige
og måske endda skadelige aktiviteter. Der er simpelthen ikke konsistens i
deres tilgang til omgivelserne.

Men hvis de får sat struktur på deres arbejde med samfundsansvar, kan
de gøre en kæmpe social forskel. Til gavn for verden og dem selv.

Businesscasen er klar og tydelig, argumenterer Paul Klein. I sin bog
”Change for Good” beskriver han, hvordan han har gennemtrawlet
utallige studier, der understreger betydningen af at tage ansvar for
udviklingen i samfundet.

Virksomheder, der forpligter sig til at løse sociale problemer, har lettere
ved at rekruttere og fastholde gode medarbejdere, differentierer sig fra
konkurrenter, er mere attraktive for investorer, har bedre indtjening og
kommer bedre igennem et stormvejr.

Alligevel er mange virksomheder tøvende, siger Paul Klein. Hans
opfattelse er, at det opleves som risikabelt at stikke næsen frem og sige
højt, at man arbejder for at skabe social forandring. Det forekommer
mere sikkert at lave trygge CSR-aktiviteter, der ikke gør for meget væsen
af sig. Så kan man sige, at man gør noget – uden at gøre for meget.

”At stille sig op som en lederskikkelse med et socialt formål vil tiltrække
opmærksomhed. Og det er noget, virksomheder normalt betragter som
godt og imagestyrkende. Men i stedet ser mange virksomhedsledere det
som en potentiel risiko for omdømmet,” siger Paul Klein.

En tydelig social profil opleves som risikabel

https://slate.com/technology/2020/01/evil-list-tech-companies-dangerous-amazon-facebook-google-palantir.html
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Der er især tre grunde til, at det opleves som risikabelt at have en for
tydelig social profil, mener han.

En frygt for at kritikere vil grave efter skidt og finde uetiske eller
uansvarlige forhold
En bekymring for at for meget fokus på social forandring vil flytte
ressourcer fra virksomhedens kerneforretning
En nervøsitet for at virksomhedens sociale programmer bliver
vurderet som naive eller utilstrækkelige

Derfor forstår Paul Klein godt, at mange virksomheder foretrækker at
blive i deres komfortzone og holde lav (social) profil. Det er imidlertid ikke
ensbetydende med, at man frigør sig fra risiko, understreger han. Og
samtidig misser man de mange forretningsmuligheder, som følger med
at tage socialt ansvar.

Paul Kleins opfordring er at tage ansvaret på sig, men samtidig at lave
en nøgtern vurdering af den risiko, som følger med. Ti spørgsmål går
igen, når han taler med erhvervsledere om, hvordan man håndterer den
risiko, der følger med at gå fra CSR i letvægtsklassen til at skabe varig
social forandring.

I får de ti spørgsmål her.

1. Er I parat til at skabe meningsfuld social forandring, eller foretrækker
I lettere aktiviteter som for eksempel donationer til velgørenhed?

Hvis den sidste halvdel af spørgsmålet passer bedst på jer, hører I til i
kategorien CSR Lite. Det er her, vi finder virksomheder, som hævder at
være socialt ansvarlige, men hvis eneste bidrag til social forandring er
gennem donationer til velgørende foreninger. Den tilgang skaber kun
sjældent værdi for forretningen eller blivende social forandring.

2. Træffer jeres ledelse beslutninger om CSR baseret på egne erfaringer
og interesser, eller inddrager I ansatte, kunder og den øvrige
omverden?

Lad ikke frygten få overtaget
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I årevis har selskabers interesser været et spejl af topchefernes
interesser. De sager, toplederen engagerede sig i, engagerede selskabet
sig i. Det har ført til store donationer til sager, der ikke har det fjerneste
med virksomhedens kerneforretning at gøre. Vær opmærksom på det,
hvis I gerne vil bevare aktionærers og medarbejderes tillid.

3. Forventer I, at jeres CSR-aktiviteter skal bidrage til, at I får mere
favorable vilkår?

Pas på, når I hører begrebet ”social license to operate”. Det dækker typisk
over et forsøg på at købe sig goodwill, der kan bruges til at beskytte
selskabets interesser – som for eksempel når virksomheder i
udvindingsindustrien støtter lokalsamfund i områder, hvor de gerne vil
udvinde naturressourcer.

CSR-rapporter bruges også jævnligt til at sende positive budskaber til
lovgivere og investorer med henblik på at opnå fordele. Denne strategi er
yderst risikabel og virker sjældent på langt sigt.

4. Har I sikret jer, at jeres medarbejdere har gode forhold?

At drive forretning på en socialt ansvarlig måde starter med jeres
ansatte. De skal behandles fair og lige, de skal have et sikkert og sundt
arbejdsmiljø, og I skal forpligte jer på at sikre diversitet og inklusion. Hvis I
sætter sociale programmer i gang uden at have denne basis på plads,
løber I en alvorlig risiko for at komme under beskydning for at opføre jer
uansvarligt og for social washing.

5. Er der en risiko for, at jeres investeringer i CSR vil trække ressourcer
fra investeringer i ansatte, research eller teknologi?

Hvad sker der, hvis I investerer store summer i sociale programmer? Vil
det begrænse jeres muligheder for at uddanne jeres medarbejdere eller
investere i den teknologi, de har brug for?

Overvej, om det kan vanskeliggøre eller modarbejde jeres bestræbelser
på at være socialt ansvarlige.

6. Bruger I sociale programmer til at fremmane et falsk positivt billede
af virksomheden hos ansatte, forbrugere og interesseorganisationer?
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Dette er en reel risiko, som forekommer jævnligt. Og hvis I går i den
retning, kan det gøre ubodelig skade på jeres omdømme. Tænk bare på
lanceringen af Coca-Cola Life som et sundt alternativ – selv om den
stadig indeholdt sukker i rå mængder. Det er endte i en regulær
katastrofe, der i dag fremstår som et lysende eksempel på fejlslagen
CSR.

7. Støtter I social forandring, fordi I mener, det vil mindske negative
konsekvenser for jer i fremtiden?

Hvis I gør, er I på gal kurs. God opførsel i fortiden sletter ikke dårlig
opførsel i fremtiden. Selskaber, som helhjertet prioriterer at skabe social
forandring, må forpligte sig og handle, uanset hvad der end måtte ske i
fremtiden. Gør I ikke det, bliver i hængende i kategorien CSR Lite og vil
blive vurderet som letvægtere af omverdenen.

8. Er der risiko for, at jeres støtte til en bestemt sag vil blive anset for at
være anstødelig eller upassende?

Vil I ses som frontløbere i den sociale forandring, verden har brug for? Så
kan I være sikre på at møde modstand og uenighed. Tag det med åben
pande, men overvej nøgternt, om de sager I støtter, hænger sammen
med jeres virksomheds sociale DNA.  

9. Indgår I samarbejder med velgørende organisationer, som kan blive
beskyldt for ineffektiv eller uetisk opførsel?

Velgørende organisationer kan sagtens være mere velmenende end
velfungerende. Vi har set adskillige eksempler på fagforeninger med
dårligt arbejdsmiljø og ngo’er med dårlig ledelse. Undersøg, om de
organisationer, I teamer op med har overensstemmelse mellem værdier
og praksis.

10. Hjælper I med at løse et socialt problem, eller skaber I et program,
der fremmer et kortsigtet forretningsmål eller afbøder en aktuel risiko?

Regn med, at I bliver gået nøje efter i sømmene, når I sætter sociale
programmer i værk. De unge generationer er meget opmærksomme på,
hvordan I agerer i forhold til de emner, der betyder noget for dem. Og de
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har ikke meget til overs for virksomheder, der bliver taget i at pleje egne
interesser under dække af at støtte en værdig sag.

Hvis I ikke forpligter jer til at hjælpe med at løse sociale problemer på en
autentisk og transparent måde, resulterer I at skade jeres omdømme i en
sådan grad, at både medarbejdere og forbrugere vender jer ryggen.

🏷  Emner: , , , Bæredygtighed CSR Socialt ansvar Virksomheder
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Hvordan får I sat strøm til jeres tanker om at skabe varig social
forandring? I denne guide giver den canadiske ekspert i CSR og
social forandring, Paul Klein, jer syv råd, der kan hjælpe jer på vej.

Af Carsten Terp Udgivet: 1 sekund siden

VÆRKTØJER

Virksomhedsguide:
Sådan går I fra snak om
social forandring til
handling

Hvordan kan virksomheder gøre gode intentioner til virkelighed? Her er syv gode råd fra den
canadiske ekspert i CSR og social forandring, Paul Klein. [Foto: JumpStory]
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Dette er syvende og sidste kapitel i vores serie om, hvordan
virksomheder kan skabe reel og varig social forandring gennem jeres
CSR-indsatser. 

Serien bygger på bogen ”Change for Good – An Action-Oriented
Approach for Businesses to Benefit from Solving the World’s Most
Urgent Social Problems” af Paul Klein. 

Serien består af følgende artikler: 

1. Canadisk CSR-guru: Drop lightudgaven af ansvarlighed, og skab
varig social forandring i stedet 
2. Vil I skabe varig forandring? Her er 9 vigtige spørgsmål at tage
stilling til 
3. The Impakt Model: Sådan finder I jeres vej mod varig forandring 
4. Forandringens byggeklodser – de syv principper i Change for Good 
5. God CSR starter hos medarbejderne. Sådan får I dem med 
6. Kan en skarp CSR-profil skade jeres omdømme? Tjek risikoen her 
7. Virksomhedsguide: Sådan går I fra snak om social forandring til
handling

I har besluttet jer for, at jeres virksomhed skal gøre mere end blot at tjene
penge. I vil bruge jeres position og ressourcer til at gøre en social forskel.
Men hvordan gør I jeres tanker til virkelighed? Hvordan går I fra snak til
handling?

Den canadiske ekspert i CSR og social forandring, Paul Klein, har
formuleret syv trædesten, I kan bruge til at udvikle en social
businesscase, der sikrer jer den fornødne opbakning på jeres vej.  

1: Lær af mennesker med levet erfaring

Fra CSR til varig forandring – en serie i syv afsnit+
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Hvad er det for et problem, I gerne vil arbejde med – og hvad mener
mennesker, der har oplevet problemet på egen krop, at der skal gøres?

Mener de, at deres situation kan forbedres, eller at problemet helt kan
løses?

Hvilken myndighed eller organisation gør efter deres opfattelse mest for
at løse deres problem?

Og er der mulighed for, at de selv kan blive inddraget mere i den
organisations arbejde med problemet?

Hvis ikke I får svar på disse og lignende spørgsmål, vil I ikke lykkes med at
lave en businesscase for social forandring. I er nødt til at få input fra
mennesker, der har førstehåndserfaring med det problem, I har sat jer for
at løse.

Før I går i gang, skal I undersøge jeres udvalgte problem nøje. Først når I
forstår karakteren af det til bunds, kan I bidrage til løsningen. Jeres
undersøgelse kan bestå af desk research eller af interview med
eksperter. Hvis I finder de rette samtalepartnere, er der sjældent behov
for mere end fem-ti samtaler.

Her er en stribe spørgsmål, der er gode at få besvaret:  

Hvem er mest berørt af det problem, I vil kaste jer over?

Har det ændret sig over tid, og hvilken udvikling kan man forvente i
fremtiden?

I hvilket omgang er ngo’er, myndigheder og andre virksomheder i
fortalervirksomhed, funding, research eller direkte afhjælpning af
problemet? Og hvordan?

Er der eksempler på, at andre er lykkedes med at løse problemet andre
steder i landet – eller globalt?

2: Foretag en social audit
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Har problemet relevans for virksomheder i jeres værdikæde?

Hvem er eksperterne på problemet, og hvad mener de, der skal gøres for
at komme det til livs?

Som vi har fortalt i en tidligere guide, er jeres medarbejdere deres vægt
værd i guld i jeres sociale mission.

De har viden og erfaringer, der kan komme jer til gavn. Og hvis de er
engagerede i at løse problemet, vil I nå meget længere. Afhold
strukturerede processer, hvor jeres medarbejdere ved møder og
uformelle samtaler kan komme med oplevelser og input. Husk at det ikke
er alle, der er lige begejstrede for at sige, hvad de tænker i en større
forsamling. Sørg for at give mulighed for at aflevere input skriftligt.

Hvis I har læst de tidligere guides, ved I, at vi har bragt en tjekliste, der
gennemgår de risici, der er forbundet med at gå aktivt ind i løsningen af
sociale problemer. Den tjekliste finder I her.

At udvikle en businesscase for social forandring er ikke klaret med et
fingerknips. Hvis I nøjes med at involvere dem, I plejer, får I de forslag, I
altid har fået. Derfor skal I sørge for at få involveret ledere på alle
niveauer og i alle afdelinger. De mest værdifulde input kan komme fra
uventede steder.

Spørg jer selv – og jeres ledere – hvordan jeres strategiske prioriteter for
den nærmeste fremtid ud – og hvordan en investering i social forandring
kan passe ind i strategien?

Hvilke data er nødvendige for, at jeres ledelse kan træffe beslutning om
en investering?

3: Er problemet relevant for jeres medarbejdere

4: Gå igennem tjeklisten om risiko

5: Engager jeres ledere
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Hvem foreslår ledere på alle niveauer, at I involverer i udviklingen af jeres
businesscase?

Planlæg en udviklingsproces, der involverer bredt. Indhent erfaringer fra
både interne og eksterne stakeholders – både for at skaffe viden, der
kvalificerer jeres businesscase, og for at skabe fremtidigt ejerskab og
opbakning til jeres arbejde. Afhold for eksempel et større event, hvor I
inviterer en bred kreds af folk, der er i berøring med det problem, I gerne
vil løse.

Spørg jer selv, hvad det samlede syn fra medarbejdere, andre
virksomheder og eksterne stakeholders er på jeres businesscase.

Hvordan vil I validere, teste og videreudvikle den viden, I allerede har
fremskaffet?

Hvordan vil I bygge et community, der kan støtte og bygge videre på
jeres arbejde med social forandring?

Hvad er værdien af at gøre det rigtige?

Hav det spørgsmål med i baghovedet, når I går i gang med at skabe
social forandring. Ifølge Paul Klein er der fire centrale værdier, som I kan
arbejde med for at styrke jeres integritet – og dermed jeres forretning:

Ærlighed: Selskaber, som er ærlige over for kunder,
forretningspartnere, investorer og lovgivere bliver set som
virksomheder med høj integritet.
Respekt: For at skabe et godt samarbejde er selskaber, ansatte og
stakeholdere nødt til at respektere og bruge hinandens
forskelligheder. Integritet handler om at bygge en kultur fuld af
empati og respekt både internt og eksternt.

6: Samskab jeres businesscase

7: Vurder jeres afkast på integritet
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Ansvarlighed: Virksomheder opbygger integritet, når de går op i at
opføre sig ansvarligt – inden for virksomhedens egne mure og over
for andre virksomheder, kunder og det omgivende samfund.
Tillid: Der er i virkeligheden kun en måde at opbygge tillid: Sæt
forventningerne rigtigt ved at fortælle, hvad I har tænkt jer at gøre;
lev op til forventningerne ved at gøre det, I har sagt; og mind
omverdenen om, hvad I har gjort. Over tid til I opbygge tillid fra
ansatte og folk uden for virksomheden.
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