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Sustainable
Leadership

– fra rapportering til 
strategi og nye værdier



Hvorfor en bæredygtig udvikling?



Anthropocæne Tidsalder 

Alle figurer her er fra bogserien:

Grøn omstilling i virksomheder. 2021. Gitte Haar.

Må ikke benyttes uden rette kildehenvisning.

Mennesket har taget 
kontrollen over jorden



-Brundtland Kommissionen, 1986

Definitionen af bæredygtighed



Fra ressourceøkonomi til 
cirkulær økonomi

Kilde: Grøn Omstilling for virksomheder. BOG 1: 
Cirkulær økonomi i et virksomhedsperspektiv.

Gitte Haar. 2021

Verdensøkonomien udvikler 
sig



Rammerne for en bæredygtig 
udvikling



Verdensmålene er ESG mål –
og virksomhederne skal prioritere

E
G

S

SDG: Sustainable Development Goals

Mål for globalt ansvar



EU´s regulering har tempo –
og ambitioner

Målet med Green Deal:
• Klimaneutral senest i 2050
• Afkoble væksten fra resurseforbruget
• Ingen efterlades i stikken i den grønne 

omstilling

Lovgivning §§§:

• Sustainable Investment Directive med den nye taksonomi (2021)

• Anbefalinger til god selskabsskik (2021)

• Corporate Sustainability Due Dilligence Regler: EUC regelsæt der fordre en 
retfærdig og bæredygtig økonomi i hele værdikæden (2022)

• Nye ecodesign kriterier, udvidet producentansvar og PEF (Product 
Environmental Footprint) baseret på livcyklusanalyse til benchmarking (2022)

• Anti-greenwashing med lovgivning fra EU og håndhævelse af den danske 
markedsføringslov.



FN medtager den udvidede værdikæde

FN’s Klimaprotokol til virksomheder

Påvirkninger:
✓ Klimaforandringer
✓ Vand
✓ Resurser og cirkularitet
✓ Biodiversitet og vild natur
✓ Kemikalier og forurening
✓ Social ansvarlighed
✓ ….

Scope 1: Direkte påvirkninger

Scope 2: Indkøbte påvirkninger

Scope 3: Opstrøms og nedstrøms 
(hele værdikæden)



Forandringerne i virksomhederne



GOVERNANCESOCIAL
ENVIRONMENT / 

MILJØ

Beskyttelse af klimaet

Klimatilpasning

Bæredygtig brug af vand 
og marine økosystemer

Forebyggelse og 
kontrol af forurening

Cirkulær økonomi

Regenerative økosystemer 
og beskyttelse af 
biodiversitet og vild natur

Diversitet og lighed

Menneskerettigheder

Sundhed og Sikkerhed

Bestyrelsesdiversitet

Lige løn

Ledelsesstruktur i den 
udvidede værdikæde

EU-taksonomien er det første af 10 handlingspunkter 
i EU's handlingsplan for bæredygtig finansiering.
Taksonomien fastlægger rammer og betingelser for, hvad der kan 
klassificeres som bæredygtig økonomisk aktivitet

Bæredygtig-
hed = ESG

Do no harm kriterier:

-skal bidrage positivt til et 
af de seks miljømål
-må IKKE gøre skade på 
de øvrige fem

EU taksonomi til virksomhederne



Cirkulær Økonomi bliver virksomhedernes 
største forandring

Virksomhederne er det vigtigste 
tandhjul i den Cirkulære Økonomi:

• Nye forretningsmodeller
• Genbrug og genanvendelse
• Lang levetid og holdbarhed
• Udvidet producentansvar
• Ingen input af jomfruelige resurser
• Ingen affald
• Sporbarhed og gennemsigtighed
• Nye data og dokumentation
• Nye værdikæde samarbejder



• Strategisk ramme: Verdensmålene har skabt en strategisk retning for en bæredygtig udvikling for alle: 
borgere, samfundet og virksomhederne.

• Måling og status: ESG giver et holistisk perspektiv (miljø, samfund og ledelse) på bæredygtighed.

• Implementering: EU sætter tempo og konkret retning via regulering med udgangspunkt i verdensmål 
og ESG mod et indre grønt marked i 2030.

Centrale nyere perspektiver

• Ledelsen og virksomhederne får juridisk ansvar for den udvidede værdikæde med nye governance krav.

• Sporbarhed, gennemsigtighed og dokumentation i hele værdikæden er nøglen og giver forbrugeren og 
virksomhederne et ægte bæredygtigt valg.

• Kompetenceunderskuddet er stort i virksomhederne og i hele samfundet.

• Cirkulær økonomi i 2030 er den største forandring virksomhederne kommer til at møde.

Hovedpointer om Sustainable Leadership


