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Hvordan påvirker bæredygtighedsagendaen din virksomheds strategi?
- analyser påvirkningen fra de 6 faktorer omkring virksomheden

Social
(S)

Governance
(G)

Environmental
(E) 

Investorer 
og ejere

FN, EU og 
Folketinget

Befolkning og 
medarbejdere

Den 
finansielle 

sektor

Virksomhedens 
værdikæde

• Overblik
• Prioriteringer
• Handlinger

VIRKSOMHEDENS STRATEGI

Stigende 
bæredygtigheds

fokus

Kilde: Danske Bank
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Bæredygtighedsagendaen kan skabe og destruere værdi for virksomheden
- inspiration til analyse af virksomheden

Kilde: Danske Bank med inspiration fra BCG og McKinsey

Omkostninger

Værdiskabelse &
Destruktion

Aktiver & 
investeringer

Regulatoriske 
forhold

Toplinje
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Analyser og skab overblik Ambition Handlingsplan Implementering & forankring Kommunikation Opfølgning

Aktioner • Skab et overblik over 
nuværende tilstand

• Kend din virksomheds 
positive og negative 
påvirkning på samfund 
og miljø

• Søg evt. inspiration fra
andre virksomheder

• Fastsæt jeres ambition 
og udvælg 2–3 
fokusområder hvor 
virksomheden kan 
skabe størst værdi til 
samfundet   

• Overvej at integrere 
ambitionen i 
virksomhedens formål 
(purpose)

• Prioriter initiativer ud 
fra potentiale for 
værdiskabelse og 
implementerbarhed

• Udvikl en 
handlingsplan for hvert 
initiativ

• Sæt specifikke mål

• Opbyg de nødvendige 
ressourcer i 
organisationen og via 
partnerskaber

• Integrer i forretningen

• Udvikl en intern og 
ekstern fortælling 
omkring de 
strategiske 
fokusområder og 
specifikke mål

• Vis resultater der 
allerede er nået

• Læg bæredygtigheds 
KPI’er ind i den 
løbende rapportering

• Tænk bæredygtighed 
ind som en naturlig del 
af virksomhedens 
løbende strategi review

Hjælpeværktøjer • Klimakompasset
(CO2 rapport)

• Virksomhedsguiden

• GreenFleet 70 
(Overblik bilflåde)

• Inspiration fra andre 
virksomheder

• Virksomhedsguiden

• Inspiration til mål og 
KPI’er

• Certificeringer • Hjemmeside

• Marketing

• Sociale medier

• Klimakompasset
(CO2 rapport)

Model og værktøjer til struktureret arbejde med bæredygtig
- inspiration til virksomheden

Kilde: Danske Bank med inspiration fra DI og Council for Sustainable Development

klimakompasset.dk
virksomhedsguiden.dk
https://nordania.dk/erhverv/produkter/tillaegsprodukter/greenfleet70
virksomhedsguiden.dk
https://www.fsr.dk/Files/Images/Fagligt/CSR/2022/ESG/ESG%20januar%202022_final.pdf
klimakompasset.dk
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Disclaimer

Denne præsentation er udarbejdet af Danske Bank A/S (Danske Bank), er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke rådgivning vedrørende investeringsmæssige, juridiske eller skattemæssige 
forhold. Præsentationen er ikke og udgør ikke en del af og må under ingen omstændigheder betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge relevante finansielle 
instrumenter (dvs. finansielle instrumenter, der er nævnt heri, eller andre finansielle instrumenter fra en udsteder, der er nævnt heri, og/eller optioner, warrants, rettigheder eller andre interesser 
vedrørende sådanne finansielle instrumenter).

Indholdet af denne præsentation er kun til orientering. Ingen del af præsentationen eller videregivelse heraf bør danne grundlag for eller anvendes i forbindelse med en aftale eller forpligtelse eller 
investeringsbeslutning af nogen art. Indholdet af præsentationen skal ses i sammenhæng med rådgivning fra Danske Bank og bør ikke i sig selv danne grundlag for beslutninger af juridisk eller 
finansiel karakter. Danske Bank yder ikke rådgivning i relation til juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige forhold. Det anbefales, at kunderne søger uafhængig rådgivning om sådanne 
forhold.

Selvom der er udvist rimelig omhu for at sikre, at indholdet er sandt og retvisende, afgives der hverken udtrykkeligt eller underforstået nogen erklæring om eller garanti for eller bør der sættes lid til 
rimeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden og rigtigheden af de heri indeholdte oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn. Danske Bank og bankens tilknyttede selskaber og 
datterselskaber påtager sig derfor, i det omfang lovgivningen tillader dette, intet ansvar for direkte eller indirekte tab, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, som måtte opstå som følge af 
dispositioner, der er foretaget på baggrund af nærværende præsentation.

Indholdet af denne præsentation er ikke beregnet til videregivelse til eller brug for nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om Danske Banks syn pt. på visse fremtidige begivenheder og den mulige udvikling. Skønt Danske Bank finder antagelserne i sådanne 
fremadrettede udsagn rimelige, kan der ikke gives sikkerhed for, at antagelserne viser sig at være korrekte. Heraf følger, at resultaterne kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn på grund 
af forhold, som Danske Bank ikke er herre over. Præsentationen indebærer ikke, at Danske Bank er forpligtet til at revidere de fremadrettede udsagn, bortset fra når der indtræffer omstændigheder, 
som medfører ændringer i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen af de fremadrettede udsagn.

Denne præsentation er beskyttet af ophavsretten, og oplysningerne er udelukkende beregnet til brug for den anførte modtager. Præsentationen må ikke gengives eller videredistribueres helt eller 
delvist af nogen modtager uanset formål uden Danske Banks forudgående skriftlige samtykke.


