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Stine Bosse, Lisbet Thyge Frandsen & Tania Ellis – 3 markante  
inspiratorer: Social ansvarlighed er blevet hipt på individ,  
virksomheds og samfundsplan  - inspirationsoplæg, workshop &  
debat så det basker! 
 
 

Verden omkring os er allerede i fuldt sving…  
Globaliseringen har åbnet for en verden af nye muligheder, nye markeder, ny vækst og ny konkurrence. Men globaliseringen har  
også åbnet for nye indsigter. Vi bliver mere opmærksomme på de sociale og miljømæssige udfordringer, verden står overfor.  
Bl.a. derfor er værdier som etik, ansvarlighed, mening og bæredygtighed i gang med at gøre deres indtog i virksomheder,  
organisationer og hos individer. Vi oplever et stigende behov for at skabe mening – både på hjemmefronten og på jobbet.  
At gøre en forskel for andre er blevet et vigtigt lykkeparameter. For mange virksomheder betyder denne udvikling, at det  
gamle business-mantra ’show me the money’ er ved at blive  erstattet af et nyt: ’doing good and doing well.’  
Samfundsansvar rettet mod verden – og mod medarbejderne.  Social Business Ekspert, Tania Ellis, Nyhedsbrev maj 2011.  
 
”Co-creation vil fylde mere i fremtiden som en måde at involvere stærke mennesker i en sammenhæng for at skabe fælles og  
bæredygtige løsninger. Det er ikke nødvendigvis let – men nødvendigt. De nye interessebaserede fællesskaber bliver suppleret  
af større globale fællesskaber med rod i emner af fælles betydning såsom miljø- og klimabevidsthed, velgørenhed, sameksistens.” 
10 tendenser mod 2020, Instituttet for Fremtidsforskning,  nr. 2, 2010.  
 
”Godgørenhedsprojekter og socialt arbejde lyder ikke som oplagte investeringsmål for globale finanshuse eller fast pensum på  
klassiske MBA-uddannelser. Ikke desto mindre er det nu tilfældet verden over, hvor idealistiske sociale iværksættere bruger  
hardcore forretningskompetencer og kapitalressourcer til at løse velfærdsudfordringer på nye måder. ” 
Velgørenhed Goes to Market, Rapport fra Mandag Morgen, fhv. direktør MM, Lars J. Johansen.  Nu direktør Den Sociale Kapitalfond. 
 

Vi stikker også hovederne sammen i NEW grupperne på denne dag. 
 
 

 
Vores 3 inspiratorer:  
 

Stine Bosse, prof. bestyrelseskarriere, velgørende frivillig arbejder og tidligere koncernchef Tryg. 
Fra 2003-11 koncernchef for C20-selskabet TrygVesta og den højest placerede kvindelige topchef i Danmark.  
Hun prioriterer virksomhedernes og sit personlige sociale ansvar højt. Hun er nu formand for bestyrelsen i  
BørneFonden, medlem af bestyrelsen for Nordea, TDC og det norske investeringsselskab Aker ASA.  
 
Lisbet Thyge Frandsen, Group Senior V.P. People & Strategy, Grundfos 
Lisbet er Group Senior Vice President, People & Strategy hos Grundfos med reference til koncernchef  
Carsten Bjerg. Hun har blandt andet ansvar for strategi, HR og The Poul Due Jensen Academy. 
Lisbet bl.a. tidligere CEO, BDO ScanRevision og før dette HR manager samme sted. Lisbet sidder i bestyrelsen 
for bl.a. Grundfos A/S, Industriens Fond og Økonomi- og erhvervsmin.’s Program for Brugerdreven Innovation. 
Lisbet er oveni hatten som privatperson engageret i et succesrigt program for mikrolån  i Nepal.  
 
Tania Ellis,  Forfatter, foredragsholder og erhvervsinnovatør 
Tania er én af Skandinaviens førende social business-eksperter. En prisbelønnet forfatter , efterspurgt 
foredragsholder og erhvervsinnovatør. Hun fortæller om sociale business-trends, der bygger på værdier som 
etik, social ansvarlighed, bæredygtighed og mening. Blandt hendes kunder findes en bred vifte af danske og  
internationale virksomheder, ministerier, kommuner etc. I medierne benyttes Tania Ellis flittigt som ekspert og  
trendspotter. Hendes bog ”The New Pioneers” (Wiley, 2010)  er nr. 21 på University of Cambridge’s Top 40  
Sustainability Books of 2010 – sammen med forfattere som Al Gore,  Muhammed Yunus etc.  
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