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 Gøre virksomheders sociale ansvar konkret og målbart 
”What you can’t measure, you can’t manage” 
 
 Skabe en fælles standard for måling af virksomheders 

indsats for at indsluse mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet 
 

 Baseret på: tilgængelig data og samfundsmæssig relevans 
+ efterspørgsel fra virksomheder 
 

 Motivere flere virksomheder til at arbejde strategisk med 
CSR People 

 
 Udgangspunkt: ”Keep it simple”  

 
 

  

Baggrund 

 

Benchmarkmodellen 
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 Overblik over virksomhedens egen indsats 

 Mulighed for at sammenligne med 
landsgennemsnit eller egen branche 

 Sætte mål for indsatser: KPI’er 

 Intern og ekstern kommunikation om 
udvalgte indsatsområder 

 CSR rapportering 

 Dokumentation ved tilbud 

 

Hvad kan modellen bruges til 

 

Benchmarkmodellen 
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Estimering af den gevinst, 
virksomheden bidrager med til 
samfundet med via indslusning af 
mennesker fra kanten af 
arbejdsmarkedet.  

 
Beregneren bygger på to simple 
variable: 
1) Besparede offentlige ydelser 
2) Øget skatteindbetaling fra den 

ansatte medarbejder 

 

Sæt tal på dit samfundsansvar 

Den Sociale Beregner 
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AFRUNDING 

Med Den sociale beregner bliver 
virksomhedernes indsats for at få 
flere i beskæftigelse en mere 
målbar størrelse, hvilket er 
afgørende for, at social 
ansvarlighed kan blive en 
stærkere konkurrenceparameter 
i fx offentlige udbud. 

 MARIANNE BØTTGER  
CORPORATE AFFAIRS DIRECTOR I ARRIVA DANMARK 

Hvad kan redskaberne bruges til? 

 

 Vigtig pointe: Redskaberne kan ikke stå alene og 
viser ikke alt! 

 

 Giver mulighed for at måle og synliggøre den 
økonomiske minimumsværdi af jeres sociale ansvar 
– fælles udgangspunkt 

 

 Understøtter verdensmål 8: ”Anstændige jobs og 
økonomisk vækst” - virksomhedens værdi for og 
bidrag til (lokal)samfundet 
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 https://www.youtube.com/watch?v=TaU70e-o5sc&t=45s 

 

Film om Den Sociale Beregner 
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DIALOG 

Spørgsmål til salen: 
  

 Hvordan kan I bruge redskaberne i jeres virksomhed/organisation? 

 Mangler der noget – fx data på andre grupper? 

 Vil I (virksomhederne) dele jeres tal?  

 Kan de bruges i dialogen mellem virksomheder og jobcentre, fx som 
forventningsafstemning ved indgåelse af et samarbejde? 

 Kan redskaberne bruges fx til udvikling af offentlige udbud? 

 Har I bud på, hvordan vi kan udbrede redskaberne yderligere? 

 


