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Bæredygtighed er 
ikke et nyt fænomen. 
Tværtimod. Bære-
dygtighed har været i 
fokus i mange år.
Det nye er dog, at virksomheder rent faktisk 
bliver nød til at gøre noget ved deres bæredyg-
tighed frem for kun at tale om det.

For det er udelukkende bæredygtige organi-
sationer, der vil overleve og være relevante i 
fremtiden.

Så det er bare om at komme i gang.

Til gengæld bliver bæredygtighed en GIGA god 
forretning for dem, der gennemfører en hurtig 
bæredygtig omstilling af deres organisation.

I Promentum tror vi, at det vil give 
organisationerne følgende fordele:

1. Fremtidens bæredygtige forbrugere vil 
have nye behov, hvilket vil åbne for nye 
markeder. Som bæredygtig first mover, vil 
det være muligt at vinde en stor markeds-
andel hurtigt 

2. Det vil gøre virksomheden attraktiv for 
fremtidens talenter og gøre det nemmere 
at tiltrække dygtige medarbejdere 

3. Hvilket vil betyde en mere lærende og inno-
vativ organisation, da dette er nødvendigt 
ift. at udvikle og fastholde en bæredygtig 
organisation 

4. Den bæredygtige virksomhed vil naturligt 
skabe partnerskaber ud i (lokal)samfundet 
og man vil dermed få lettere adgang til 
kunderne 

5. Som ydermere bevirker, at virksomheden 
bliver mere attraktiv for investorer

 

Sat på spidsen betyder det, at hvis din virk-
somhed ikke er bæredygtig, så går du glip af 
ovenstående fordele, der igen vil resultere i, at 
du vil blive overhalet af dine konkurrenter. Så der 
er al mulig grund til at gøre noget ved bæredyg-
tigheden i din virksomhed.
 
Og derfor sætter vi i dette første nummer af 
vores nyhedsbrev Praksiz fokus på bæredygtig-
hed med fire artikler om – ja, bæredygtighed. 
Artiklerne giver dig viden om, hvad begrebet 
bæredygtighed egentlig dækker over, hvordan 
du kommer tættere på et bæredygtigt DNA og 
hvorfor du som virksomhed bør arbejde med en 
bæredygtig omstilling, samt hvordan du gør det.

Derudover får du en historisk gennemgang og 
forklaring af de forskellige afskygninger af ordet 
bæredygtighed: CSR, Virksomheders Sam-
fundsansvar, Socialt ansvar, Cirkulær Økonomi, 
Regenerativ Ledelse osv.

Kort fortalt klæder vi dig i vores premiereudgiv- 
else godt og grundigt på til at forstå bæredyg-
tighed endnu bedre.

Rigtig god læselyst

Mikkel Flod Storgaard
CEO/Adm. dir. og partner
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Bæredygtig 
– hvad filan betyder 
det?… for dig og for 
verden

Af Jesper Alstrøm

Bæredygtig – hvad filan betyder det?… for dig og for verden

Bæredygtighed er tidens sto-
re buzzword. Men hvad vil det 
egentlig sige at være bæredyg-
tig? Er det bare at være ”dyg-
tig til at bære”? Og hvis det er, 
hvad skal vi så være dygtige til 
at bære?
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Bæredygtig – hvad filan betyder det?… for dig og for verden

Vi kan nok godt blive enige om, at det er en god idé at få afklaret, hvad 
bæredygtighed er, før vi begynder at arbejde med det. Udfordringen 
er bare, at der ikke er et entydigt svar, fordi fortolkning af ordet tager 
afsæt i værdier, og værdier kan være forskellige fra menneske til men-
neske.

I de følgende afsnit får du derfor min opskrift på, hvordan du kan kom-
me nærmere en fælles forståelse af bæredygtighed, så du kan styrke 
dine verdensmålsprojekter. Opskriften består bl.a. af spørgsmål til en 
dialogøvelse, der tager udgangspunkt i protreptik.

Men hvad er protreptik så?
Protreptik var et moralsk etisk dannelsesprogram inden for praksisfiloso-
fien udøvet af filosoffer som Platon og Aristoteles på de antikke græske 
ledelsesakademier ca. 400 f.Kr. 

Ordet ’protreptik’ betyder “at vende et menneske mod sig selv”, af verbet 
trépo, der er i familie med ordet trope (som betyder ’vendekreds’). Ari-
stoteles opfordrede mennesket til at filosofere, og han skriver i ’Etikken’, at 
målet er at lære den enkelte, at det optimale er at gøre det gode for det 
godes egen skyld, ikke af pligt eller ud fra refleksion. 
Med andre ord kommer individuel lykke og den gode verdensudvikling 
ud af en filosofisk tilgang til livet.

Vi bør altså starte med os selv og vores egne værdier, vores etiske stå-
sted, vores etiske bæredygtighed, vores handlinger, når vi vil skabe en 
bedre verden.

Vi må starte med os selv, i familien, i venskabet, i kollegaskabet, i orga-
nisationen, og en vej er at starte med at afklare vores værdier og grund-
holdninger. For det åbner mulighed for personlig og fælles udvikling, 
fælles ansvarstagen og konkrete handlinger.

Hvad betyder ’bæredygtighed’?
Slår vi ’bæredygtighed’ op på Ordnet står der: Sikring af holdbare posi-
tive resultater uden ødelæggelse af det foreliggende grundlag, fx miljø 
eller resurser. Synonymer for bæredygtighed er ord som balance, stabili-
sering, holdbar, robusthed, slidstærk, bærekraftig.

For at udforske og udfolde ordet yderligere, og kort sagt for selv at fatte 
hvad vi siger, når vi siger det, kunne vi også stille os selv og hinanden 
nogle af nedenstående men anderledes spørgsmål, hvor ordene får 
deres eget liv.

Ved at stille sig selv og hinanden betydningsfulde og reflekterende 
spørgsmål - men uden at være dømmende/fordømmende, da protrep-
tik ikke har som mål at fremstå som et forhør, men som en dialogform, 
der sætter fokus på værdier og grundholdninger - kan vi nemlig komme 
nærmere ordenes betydning.

Dialogøvelse:
Dialogøvelsen kan foregå to og to, eller i grupper. Den behøver ikke at 
tage mere end 15-20 minutter, og den tid kan være givet godt ud.

En logisk afdækkende spørgeramme:

1. Hvor kommer bæredygtighed fra?
2. Hvordan er bæredygtighed opstået?
3. Hvordan står det til med bæredygtigheden i verden?
4. Hvilken former har bæredygtighed?
5. Hvad relaterer bæredygtighed sig til?
6. Hvad er bæredygtighedens kvalitet?
7. Hvor finder bæredygtighed sted?
8. Hvor længe kan bæredygtighed vare ved?
9. Hvad består bæredygtighed af?
10. Hvad er det modsatte af bæredygtighed?
11. Hvad kan være en trussel mod bæredygtigheden?
12. Når bæredygtigheden er borte, hvad er der så tilbage?
13. Hvad vil det sige at være et bæredygtigt menneske?
14. Hvad kendetegner et bæredygtigt samfund?
15. Hvordan ser en bæredygtig planet ud?
16. Hvad er formålet og substansen, i bæredygtighedens væsen?
17. Hvad kommer der til at ske med bæredygtigheden?
18. I hvilken retning vil du gå med bæredygtigheden?

Spørgerammen kan også bruges i andre sammenhænge, hvis du 
erstatter de centrale ord med et andet begreb. Erstat fx bæredygtighed 
med frihed, retfærdig eller ansvar og sæt evt. virksomhed, kommune, 
NGO ind i stedet for samfund osv.

Jeg vil påstå, at vi bliver klogere på os selv og hinanden, i egen og fælles 
opfattelser af begreberne og deres betydning, hvilket er væsentligt for 
en videre proces, når vi arbejder med værdier. Det være sig i arbejdet 
med forståelse eller i arbejdet med mission, vision, mål, projekter, men 
også i de nære relationer som i ægteskab, familieskab, venskab og 
kollegaskab.

Anderledes spørgsmål giver anderledes svar
Hvis vi ønsker at skabe bæredygtighed på tværs af offentlige instituti-
oner, private virksomheder og NGO’er og danne nye grænsebrydende 
tværsektorielle partnerskaber for at løse væsentlige problemstillinger 
sammen, som FN’s 17 Verdensmål, så er der også behov for nye dialog-
former.

Jeg tillader mig derfor at tro, at spørgsmålene herover kan hjælpe os 
til at frigøre os selv og hinanden for stivnede forestillinger, handlinger 
og adfærd. I stedet kan de skabe grundlag for udfoldelse af værdier og 
grundholdninger, som mulig indgang til personlig og fælles udvikling 
og forståelse, i forhold til løsning af såvel eksistentielle spørgsmål, som i 
forhold til fælles løsninger af store udfordringer, som fx bæredygtighed.

Måske kan sådanne dialoger skabe grobund for, at vi ikke melder os ud 
af fællesskabet, men tværtimod tager større del i fællesskabet i erken-
delsen af dybden af og vigtigheden af fællesskabet.

Er du interesseret i at læse mere om protreptik, kan jeg anbefale ”Pro-
treptik i praksis” ved Kim Gørtz og Mette Mejlhede.
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Et bæ
redygtigt D

N
A

 
- de første skridt

I foråret afholdt jeg et webinar om 
udviklingen af bæredygtige forret-
ningsmodeller. Her blev jeg spurgt ind 
til, hvordan man sikrer, at investerin-
gerne i bæredygtighed bærer frugt? 
Det helt simple svar er, at det ikke 
længere kan betale sig at lade være.

Den unge generation vil udrydde virksomheder, 
der ikke investerer i den bæredygtige udvikling 
– de vil ikke arbejde for dem eller købe deres 
produkter.  Derfor stiller denne blog skarpt på, 
hvordan man som virksomhed kan arbejde 
med at skabe rammerne for et bæredygtigt 
DNA og dermed blive attraktiv for fremtidens 
arbejdskraft.    

Bæredygtighed er ikke noget vi er, det er noget 
vi arbejder med
Først og fremmest er bæredygtighed et uen-
deligt komplekst koncept, der tilmed fortsat er i 
udvikling, hvorfor man ikke kan sætte flueben ud 
for det og sige, at nu er man bæredygtig. Som 
resultat er arbejdet med bæredygtighed en 
kontinuerlig proces og ikke en opnåelig tilstand 
– bæredygtighed er derfor noget vi arbejder 
med, ikke noget vi er.   

Det er hertil vigtigt at anerkende, at processen 
er uperfekt, og at mål løbende vil blive erstat-
tet med nye. Arbejdet med bæredygtighed er 
en rejse, hvor man formentlig altid vil være på 
vej. Og det er okay kun at være på vej, det ud-
stråler ydmyghed og forståelse for kompleksi-
teten. 

Dermed ikke sagt, at vi på rejsen ikke skal 
levere resultater, for selvfølgelig skal vi det, men 
målsætningerne skal kontinuerligt udvikles. 
Den unge arbejdskraft ser styrken og drages af 
troværdig- og ydmygheden, de ser muligheden 
for at byde ind og være med på rejsen.

Det første skridt på vejen mod at skabe ram-
merne for et bæredygtigt DNA er derfor at 
acceptere, at bæredygtighed ikke er noget vi 
bliver, men at det er et koncept, vi skal arbejde 
kontinuerligt med og dermed bliver det en 
konstant proces.

Ingen ved alt om bæredygtighed
Kompleksitetsniveauet i arbejdet med bæ-
redygtighed er, som nævnt, enormt højt, og 
det er svært at navigere i. Derfor er en af de 
vigtigste kompetencer at udvikle, når man 
starter arbejdet med bæredygtighed, at vide, 
hvad man ikke ved. Er man opmærksom på sin 
egen vidensgrænse, har man mulighed for at 
indhente viden og dermed blive langt bedre til 
at navigere i de områder, hvor man ellers er på 
dybt vand. Dette gælder både i på ledelses- og 
medarbejderniveau.  

Ved at opfordre til at søge viden tillader man 
nysgerrighed og anerkender samtidig, at viden 
indenfor bæredygtighed er en dynamisk stør-
relse, der kræver, at man er indstillet på at lære 
hele tiden.

Et bæredygtigt DNA - de første skridt

A
f Sille Brøste
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Vi har nu udfoldet de første to erkendelser, 
virksomheder må arbejde med i bestræbelsen 
på at skabe rammerne for et bæredygtigt DNA, 
nemlig at:

1. Bæredygtighed er noget, vi arbejder med; 
det er en proces 

2. Bæredygtighed er komplekst og kræver, 
at man er indstillet på at lære hele tiden

I følgende afsnit dykker vi ned i bæredygtighed 
igennem fire fokusområder, der skal overskue-
liggøre, hvor man som virksomhed kan vælge 
at starte sin indsats.

Udviklingen af nye tanke- og handlingsmøn-
stre  
I arbejdet med at skabe rammerne for et 
bæredygtigt DNA, er det en forudsætning, at 
man har fokus på at udvikle nogle strukture-
rer, der bakker op om bæredygtige tanke- og 
handlingsmønstre.

I modellen nedenfor er der visualiseret fire 
fokusområder, hvorfra man kan starte denne 
proces. Fokusområderne er afhængige af 
hinanden og bør udvikles i henhold til hinan-
den. Dog bør man fokusere sin indsats med 
udgangspunkt i én udfordring lokaliseret i ét af 
fokusområderne.

Modellen bør ses som et redskab til at ska-
be en kontinuerlig proces, der giver organisati-
oner muligheden for at være konkurrencedyg-
tige og attraktive for fremtidens arbejdskraft 
igennem arbejdet med fokusområderne.

1. Kultur og organisation
Her befinder vi os i et fokusområde, hvor blandt 
andet samarbejde, trivsel, sammenhængskraft, 
fællesskabsfølelse og sociale relationer er i 
centrum. Her kan man eksempelvis arbejde 
med udviklingen af en bæredygtig arbejds-
kultur, hvor der er fokus på fysisk og mental 
sundhed eller etablering af nye, mindre hie-
rarkiske organisationsformer. Helt konkret kan 
en udfordring her være at få skabt en balance 
imellem præstation og restitution og dermed 
at give medarbejderne overskud.  

I dette fokusområde udvikler man altså kom-
petencerne til at bruge sine medarbejdere på 
en bæredygtig måde.  

2. Produkter og services
Mange organisationer lever af deres produk-
ter eller services, og derfor kigger man i dette 
fokusområde blandt andet på design af pro-
dukter, produktionsprocesser, udvikling af pro-
duktservicesystemer og forretningsmodeller.  

Der er fokus på, at organisationerne udvikler 
kompetencerne til at innovere en cirkulær 
produkt- og serviceportefølje. Dette kan man 
arbejde på igennem udvikling og implemente-
ring af bæredygtige forretningsmodeller eller 
via. en produktanalyse og efterfølgende strate-
gi for en cirkulær omstilling. I praksis kunne det 
handle om en cradle to cradle certificering, en 
tilbagetagelses-ordning af produkter eller em-
ballage eller igennem et nyt designudgangs-
punkt med fokus på design for adskilles.   

På denne måde tager virksomhederne ansvar 
for deres produkter og services og giver forbru-
gere og fremtidens arbejdskraft indblik i virk-
somhedens reelle handling i den bæredygtige 

omstilling. De skaber troværdighed. 

3. Systemer og Processer 
Et af grebene til at komme det bæredygtige 
DNA nærmere er ligeledes at mobilisere kon-
ceptet cirkulær økonomi i virksomheden. Med 
fokus på at reducere, genbruge og genan-
vende er cirkulær økonomi et koncept, der er 
centreret om at fastholde vores ressourcer i 
kredsløb længst muligt. Dette kan ske igennem 
udviklingen af interne systemer, processer og 
procedurer således disse understøtter koncep-
tet cirkulær økonomi. 

Her kan man arbejde med en 360-graders 
bæredygtighedsvurdering ud fra kvantita-
tive og kvalitative analyser og have fokus 
på strategier for overgangen til nye arbejds-
gange, systemer og processer. I praksis 
kan det udfolde sig igennem nye 
affaldsindsamlingsprocesser 
eller udarbejdelsen af en 
ny indkøbspolitik.

I dette fokusområde 
mobiliserer organisatio-
nen bæredygtige prin-
cipper i deres systemer 
og processer og gør sig 
attraktive for fremtidens 
arbejdskraft.  

4. Netværk og værdikæde   
Som organisation befinder 
man sig i et netværk med andre 
organisationer, underleverandører, 
interessenter, konkurrenter m.m., som man po-
sitionerer sig i henhold til. Dette fokusområde 
er centreret omkring at skabe stærke cirkulære 
netværk og værdikæder, der er bæredygtige 
og fremmer vidensdeling og læring.

Dette kan man udforske igennem strategiske 
tværsektorielt samarbejde og partnerskaber 
eller igennem styring af bæredygtigt leveran-
dørsamarbejde og forsyningskæder. I praksis 
vil man også skulle forholde sig til krav fra sit 
netværk og den værdikæde, man er en del af.

Stærke partnerskaber akkumulerer handlekraft 
og giver et stærkt udviklingsgrundlag.

De første skridt
De første skrift i arbejdet med at skabe ram-
merne for et bæredygtigt DNA, og dermed 
blive attraktiv for fremtidens arbejdskraft, er 
at se bæredygtighed som en proces og være 
indstillet på kontinuerligt at blive klogere og 
dygtigere. Derudover skal man fokusere sin 
indsats på et fokusområde og anerkende, at 
det breder sig ud over de andre fokusområder.

Min største opfordring er på baggrund heraf 
at springe ud i det og spørge om hjælp, når 
behovet opstår – vi prøver os nemlig alle frem.  

A

Z

TIL

Kultur og 
organisation

Her har vi fokus på at bygge 
træning og uddannelse op 

omkring en cirkulær 
tænkning

Produkter 
og services

Vi undersøger muligheder for at 
udvikle og innovere en cirkulær 
produkt- og serviceportefølje, 

der understøtter det mål, I som 
organisation er orienteret 

imod

System 
og processer

Med fokus på interne 
systemer og processer 
skaber vi bæredygtige 

arbejdsgange i 
hverdagen

Økosystemet
Her er vi optaget af at skabe 

stærke cirkulære værdikæder 
og således en økonomi, der er 

bæredygtig i hele 
værdikæden, samt at fremme 

videndeling og læring i det 
samlede økosystem
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Bæredygtighed, CSR, Virksomheders Samfundsansvar, Socialt ansvar, 
Cirkulær Økonomi, Regenerativ Ledelse osv. osv. Hvorfor så mange 
begreber? Er det ikke stort set det samme eller er der meningsfuld forskel 
mellem de enkelte begreber – og hvis ja, hvilken?!

I de seneste 25 år, hvor idéen om at virksomheder og organisationer har 
ansvar, forpligtelser og interesser, der rækker ud over at få mest mulig 
på bundlinjen, har der været mange forskellige begreber til at betegne 
disse forpligtelser og påvirkninger.

Ethvert nyt begreb har sin historik og dagsorden, og derfor er der forskel 
mellem dem. Samtidig er der dog også utrolig meget, der samler de 
forskellige begreber, og i denne blog vil jeg give mit bud på forskelle og 
ligheder på begreberne i dette felt. Og bær over med mig, for vi kommer 
på en tour-de-force både tidsmæssigt og tematisk.

Spænd sikkerhedsselen – let’s go!

Forurening, miljø, arbejdsmiljø
Enhver succes har konsekvenser – og industrialiseringens succes i det 20. 
århundrede fik bl.a. konsekvenser for naturen omkring industrierne, der 
til gengæld fra 1970’erne fødte en interesse for miljø og miljø beskyttelse 
som politisk felt – først under betegnelsen ”forurenings bekæmpelse” og 
siden med begrebet ’miljø’.

Arbejdsmiljø er også udløber af den stigende industrialisering, selvom 
de første reguleringer af sikkerhed og arbejdsmiljø blev lanceret allerede 
i 1800-tallet som arbejderbeskyttelseslovgivning, men på linje med miljø-
området fik arbejdsmiljø særligt fokus i 1970’erne med udarbejdelsen af 
en ny lov om arbejdsmiljø.

Både miljø- og arbejdsmiljøfelterne er først og fremmest udviklet i et 
juridisk spor, hvor regulering af miljø og arbejdsmiljø er sket gennem et 
stadigt mere komplekst system af love, regler og restriktioner. Problemet 
med at følge en ren juridisk vej er, at love er defineret som begræns
ninger, som minimumstandarder og formuleret på en måde, der i prin-
cippet skal dække alle tænkelige organisationer og situationer lige.

Konsekvensen af den rene juridiske vej er, at den sjældent inspirerer, men 
bliver et ’race to the minimum standards’ eller et nødvendigt onde, der 
bare skal overstås. Derudover kan regler ofte føles begrænsende, fjollede 
eller irriterende, da den enkelte organisations situation ofte føles skæv 
på den ene eller anden måde i forhold til lovens intention.

Virksomheders Sociale Ansvar
I 1994 lancerede den daværende socialdemokratiske socialminister Ka-
ren Jespersen kampagnen ”Det Angår Os Alle” sammen med idéen om 
Virksomheders Sociale Ansvar, der i denne udlægning dækkede over tre 
underlæggende indsatser: Forebyggelse, Fastholdelse og Integration.

Fokus var altså på medarbejdere og på et opgør med tilgangen om, 
at virksomheder uden større omtanke kunne forbruge de menneskeli-
ge ressourcer, de var afhængige af i deres produktion – præcis som vi 
forbrugte (/forbruger?) de fleste andre ressourcer i velmagtsDanmarks 
’brug og smid-væk’-kultur.

Socialministeriets projekt handlede om at etablere en opmærksomhed 
hos og et ’samarbejde’ med virksomheder om at undgå og afhjælpe, at 
andelen af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet bare steg og steg 
– hvilket ikke bare var skidt for de berørte, men også rigtig skidt for de 
offentlige udgifter.

Arbejdspladser var både årsag til og bedst mulige løsning til at afhjælpe 
denne tendens, og det var Socialministeriet ønske at højne virksom-
hedernes opmærksomhed og indsats i denne retning og dermed at 
fremme Det Rummelige Arbejdsmarked, som var et sideløbende begreb 
fra samme kampagne.

På det tidspunkt var det kontroversielt, at et socialministerium forsøgte 
at komme i direkte tale med erhvervslivet. Vi havde jo både et Arbejds- 
og et Erhvervsministerium, der var de typiske politiske bindeled mellem 
folketing og erhvervsliv – normalt med de faglige organisationer som 
mellemled. Hvert ministerium havde sit særlige arbejdsområde, der 
rettede sig til en helt særlig del af samfund og borgere. I denne silo-for-
ståelse af de politiske ansvarsområder var Socialområdet milevidt fra at 
have noget som helst at gøre med erhvervsliv.

Men Karen Jespersen var inspireret af en af Danmarks største virksom-
heder, Grundfos, der havde etableret særlige arbejdsenheder, hvor men-
nesker med begrænset arbejdskapacitet i et mere tilpasset arbejdsmiljø 
kunne arbejde og bidrage til både egen og virksomhedens glæde.

For Karen Jespersen var Grundfos’ eksempel en øjenåbner og inspiration 
til en måde at forny opfattelsen af ansvarsfordeling i samfundet – at vi 
ved at gøre op med den meget stringente silo-tankegang kunne skabe 
bedre løsninger i samarbejde. Det Karen Jespersen så i eksemplet fra 
Grundfos var, at en virksomhed kunne tage part i et socialt ansvar – ikke 
alene for at afhjælpe det offentlige, men fordi virksomhederne også hav-
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de interesse i at tage et sådant ansvar.

Fokus for Socialministeriet var altså, at virksomhederne i et frivilligt part-
nerskab med det offentlige skulle definere og tage deres del af samfun-
dets sociale ansvar:

”It was not merely a question of asking companies to do more but of 
finding ways in which the political system and the companies might join 
forces in addressing fundamental societal problems. Hence, the point 
was to build dialogue and co-operation between the political system, the 
companies and the local authorities. Partnerships were of the essence”, 
som Karen Jespersen selv udtrykte det i et interview med Christina Thys-
sen gengivet i bogen ”Corporate Values and Responsibility”, redigeret af 
Mette Morsing & Christina Thyssen (2003).

I samme periode blæste der nye vinde inden for ledelsesområdet. Med-
arbejderne blev i højere og højere grad anerkendt som en af de vigtigste 
ressourcer for en virksomhed, og i håbet om at give mest mulig plads til 
arbejdsglæde og kreativitet til denne vigtige ressource skiftede ledelses-
tankegangen fra en hierarkisk hærfører-tankegang, hvor chefen gav or-
drer og (med)arbejderne udførte den udstukne ordre til en mere værdiba-
seret ledelse, hvor med(!)arbejderne blev sat mere fri til at finde den rette 
vej frem mod et fælles udstukket mål gennem selvledelse.

Pejlemærkerne for virksomhederne og de mere frisatte medarbejdere blev, 
at virksomhederne udarbejdede mission, vision og værdigrundlag. Man 
fandt dog også hurtigt ud af, at de udarbejdede missioner, visioner og 
værdier havde en tendens til at blive en skrivebords løsning, der blev glemt 
og døde i det øjeblik, de blev formuleret. For at modarbejde denne tendens 
og opret holde visionen og værdierne i dagligdagen gik nogle nyansatte 
filosoffer på Handels højskolen i København, Ole Thyssen og Peter Pruzan, i 
samarbejde med Spar Nord og andre dele af det danske erhvervsliv i gang 
med at udvikle de første eksempler på Etisk Regnskab – dvs. et regnskabs/
rapporterings format, der i modsætning til det traditionelle årsregnskab 
ikke bare dokumenterede de økonomiske sider af virksomhedens virke, 
men fulgte op på, i hvor høj grad virksomheden havde levet op til de mål-
sætninger, de havde formuleret som deres værdigrundlag.

I en senere, international version blev det økonomiske og det etiske/værdi-
mæssige samlet i idéen om ’Den tre-dobbelte bundlinje’, hvor virksomhe-
den rapporterer på sit årlige resultat i en balance mellem det sociale, det 
miljømæssige og det økonomiske (på engelsk også udtrykt som fokus på 
people, planet & profit).

CSR / Virksomheders Samfundsansvar
At Virksomheders Sociale Ansvar primært skulle fokusere på forebyggelse, 
fastholdelse og integration af medarbejdere, begyndte efter nogle år at 
føles for snævert for mange – ikke mindst internationale – virksomheder.

I deres internationale arbejdsfelt blev den danske socialpolitiske dags-
orden for snæver. De mødte samarbejdspartnere ude i verden, der også 
snakkede om det, der på engelsk blev betegnet Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), men som havde et langt større tematisk udsyn end det 
danske Virksomheders Sociale Ansvar.

Det gik samtidig op for de fleste, at selvom ’social’ på dansk lyder usand-
synlig tæt på det engelske ’social’, så dækker de to betegnelser faktisk 
ikke over det samme. Det danske ord ’social’ refererer enten til det at trives 
i menneskelige relationer (’at være social’) eller knytter sig til et bestemt 
politisk område, der handler om støtte og hjælpeforanstaltninger (social 
politik, sociale ydelser mv.). Det engelske ’social’ er i virkeligheden tættere 
på det danske begreb ’samfund’ eller ’samfundsmæssig’.

Betegnelsen CSR blev hurtigt den gængse betegnelse også i de danske 
kredse, der ville vise, at deres arbejde med socialt og miljømæssigt fokus 
gik udover ’forebyggelse, fastholdelse og integration’ af medarbejdere. 
Efter nogle år skiftede Danmark regering og dette felt rykkede væk fra So-
cialministeriet og videre til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsmi-
nisteriet, hvor det bl.a. var Erhvervs og Selskabsstyrelsen der fik ansvaret 
for området.

Jeg havde min gang i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omkring 2005, hvor 
jeg tydeligt husker at den daværende chef for CSR-området havde udlo-
vet en præmie til den, der fandt den bedste danske oversættelse af CSR, 
for det var i hvert ikke Virksomheders Sociale Ansvar. Første forsøg blev 
til Virksomheders Samfundsmæssige Ansvar, der senere fik det lidt mere 
mundrette Virksomheders Samfundsansvar – men om der nogensinde var 
nogen, der modtog den udmeldte præmie står dog for mit vidende hen i 
det uvisse…

De danske oversættelser af CSR har været gode at have til at skabe nem 
og hurtig forståelse i sammenhænge, hvor det engelske blev for distance-
ret, men da dansk erhvervsliv – og dermed også dansk erhvervspolitik – i 
høj grad også er afhængig af internationalt samarbejde, og oversættelser 
altid halter en smule, så blev CSR som betegnelse også i en dansk kontekst 
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det mest benyttede i en meget lang årrække.

Bæredygtighed
Sideløbende med udvikling af begreberne Virksomheders Sociale An-
svar/CSR fik begrebet ’Bæredygtighed’ også større og større gennem-
slagskraft – i første omgang dog særligt på miljø/klimaområdet.

I 1987 udkom FNrapporten ”Vores fælles fremtid” – i daglig tale kaldt 
Brundtland-rapporten efter den daværende norske statsminister, Gro 
Harlem Brundtland, der var formand for udvalget bag rapporten. Her 
blev begrebet ”Bæredygtighed” for alvor sat i fokus i relation til miljø og 
udvikling.

Bæredygtig udvikling bliver her defineret som ”en udvikling, som opfylder 
de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers mulig-
heder for at opfylde deres behov i fare.” Rapporten giver et omfattende 
overblik over de største globale miljøkriser, der er årsag til den globale 
sociale og udviklingsmæssige skævvridning og opfordrer regeringer til 
at indskrive en række principper i de nationale love, der skal skabe frem-
tidig bæredygtig udvikling. Rapportens udgangspunkt er dermed miljø 
og afdækker, hvordan miljøproblematikker er årsag til problemer inden 
for global social udvikling.

Men hvor CSR/Virksomheders Samfundsansvar var en bevægelse, der 
skulle udvide virksomheders forståelse af deres påvirkning af og på den 
omgivende verden og frivilligt finde løsninger på dette, så blev begrebet 
”bæredygtighed” født ud af et politisk fokus på verdens miljø-/klimapro-
blematikker.

Med dette oprindelige fokus på miljø, politik og jura er det derfor ikke så 
mærkeligt, at bæredygtighed og klima, der i mellemtiden var lanceret 
for at understrege de globale gensidige naturpåvirkninger sat over for 
’miljø’, der nu var forbeholdt betegnelsen på mere lokale naturpåvirknin-
ger, blev de moderne begreber for det felt, der var barn af forurenings-
bekæmpelse.

Og denne kobling betød, at begrebet bæredygtighed i mange år alene 
blev synonym med miljø/klima på trods af Brundtland-rapportens dob-
belte fokus på sammenhængen mellem miljø og udvikling.

Brundtland-rapportens FN-perspektiv betød, at den primære anbefaling 
var rettet mod verdens landes regeringer om at indarbejde nye bære-
dygtige principper i de nationale love. Et stort element af rapporten retter 
sig dog også mod aktører inden for den globale økonomi, hvor blandt 
andet internationale virksomheder, kaldet TNC’s (Trans National Coope-
rations), bliver udpeget som særligt ansvar lige i opnåelse af nye, mere 
ligeværdige forretningsmæssige samarbejder end hidtil – ikke mindst 
da diagnosen på verdens ikke-bæredygtige udvikling er markedsøkono-
miens evige kapløb om større profit.

Så selvom bæredygtighed i lang tid var domineret af en traditionel 

miljø-tilgang, der med sit juridiske spor ofte bliver opfattet i opposition 
til og en forhindring for erhvervslivet, så blev den fælles intention og 
interesse mellem CSR og bæredygtighed efterhånden så tydelig, at de to 
felter løbende blev inspireret af hinanden til de i dag betragtes stort set 
som hinandens synonymer, og hvor bæredygtighedsbegrebet har taget 
føringen.

Men ender historien om feltets begrebsjonglering så her ved det nuvæ-
rende førende begreb? Nej da, selvfølgelig ikke, for nye udfordringer og 
perspektiver dukker hele tiden op og kræver begrebslig finjustering for at 
rumme og sætte fokus på det nye.

Cirkulær økonomi og Regenerativ Ledelse
De seneste år har nogle af de nye og supplerende begreber på feltet 
været Cirkulær Økonomi og Regenerativ Ledelse. Cirkulær Økono-
mi kombinerer biologien og miljøfeltets interesse for cirkularitet med 
forretnings verdenens interesse for økonomi – og taler altså på denne 
måde om, at fokus på at tænke cirkulært frem for lineært i forretning er 
den bæredygtige vej.

Idéen om cirkularitet baserer sig på et princip om en cradle to cradle/
vugge til vugge-tankegang, der understreger et opgør med den lineære 
økonomiske vugge til grav-forståelse, hvor man primært kigger på og 
har ansvar for et produkt eller en service fra en begyndelse til et define-
ret slut, hvor produktet/servicen er blevet til affald, og derfor er ude af 
producentens interesse. I cradle-to-cradle er linjen blevet til en cirkel, der 
understreger, at man allerede i design af et produkt/service skal vide, 
hvad der sker med produktet, når det ikke længere er i sin oprindelige 
brug – og hvordan de elementer, der er tilbage af produktet får nyt liv i 
en ny sammenhæng i stedet for at ende på en losseplads.

I princippet findes der ikke affald i denne tilgang, men brugte ressourcer, 
der kan bruges i nye sammenhænge.

Det er nogle af de samme perspektiver og idéer, der ligger til grund 
for den Regenerative bevægelse. Regenerativ Ledelse er en del af en 
bevægelse, der i bæredygtighedsbegrebet ser et udgangspunkt efter 
at arbejde for at opretholde balance mellem det, vi forbruger og det vi 
efterlader – ”ikke at sabotere fremtidige generationers muligheder ved 
vores eget forbrug”.

Regenerativ Ledelse henter inspiration fra en meget bred faglig palette, 
der på tværs af fagligheden har enslydende analyser og viser fremad 
i den samme retning. Det er et opbrud med at tænke i modsætninger 
og i stedet at tænke i relationer. Der hentes bl.a. inspiration fra naturens 
gang, hvor planter og dyr indgår i et årshjul af spiring, blomstring, forfald 
og hvile, der derefter bliver til ny spiring i en form for ny cirkularitet.

Men da den ny spiring ikke er en nøjagtig gengivelse af dens udspring, 
men vedholdende udvikler sig til nye former og arter illustreres denne 
udvikling bedst som et loop frem for den evigt, gentagende cirkel. Den 
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regenerative bevægelse taler om, at vores liv og arbejdssammenhæng 
skal inspireres af naturens gang, hvor der i modsætningen til det aktuelle 
arbejds markeds konstante præstationsmodus (i lighed med sommerens 
blomstring) også bliver plads til eftertænk somhed og hvile (efterår/vin-
ter modus), der er forudsætning for ny kreativitet og udviklingspotentiale.

Et grundlæggende princip er derfor ikke at stræbe efter alene at opret-
holde balance, men at have for øje at give mere i enhver sammenhæng 
end man forbruger. Derfor skal produkter designes til at give mere end 
de forbruger ved at blive produceret. Og derfor skal medarbejdere f.eks. 
gå oplivet hjem fra arbejde frem for at føle sig stressede og opbrugt af 
arbejde.

Der er en mængde flere elementer til idéen om det regenerative, men 
det er mine kolleger her hos Promentum langt bedre til at udlægge, så 
læs endelig videre hos dem.

I mit perspektiv er intentionerne mellem bæredygtighed og regenera-
tiv ledelse ikke så forskellige (faktisk bliver begrebet regenerativ også 
brugt i Brundtland-rapporten (bl.a. kap. 3, afsnit 32), men dog ikke med 
helt samme udfoldelse, som i Regenerativ Ledelses-feltet), men med 
et begreb som regenerativ ledelse bliver der alligevel sat fokus på nye 
elementer og perspektiver, der har sin berettigelse og tager udgangs-
punkt i kloden og den globale befolknings problematikker her 35 år efter 
Brundtland-rapporten.

Nye tider og perspektiver kræver nye begreber – men grundidé er den 
samme
Så ja, der er mange begreber, der prøver at begribe (næsten) det 
samme felt – i virkeligheden er der en mængde begreber, som også har 
været i spil på feltet, men som jeg i denne sammenhæng er hoppet let 
og forhåbentlig elegant henover.

Som alt andet i denne verden er dette felt absolut ikke stationært. Det er 
selv påvirket af det omgivende samfund, af udvikling og nye perspekti-
ver, og derfor vil begrebsliggørelsen af feltet også hele tiden forandres 
og være genstand for forskellige interesser, der understreger et bestemt 
perspektiv med brug af bestemte begreber.

Som vi har set ovenfor, så er det tematiske fokus på den ene side gået 
fra Forurening -> Miljø -> Bæredygtighed og på den anden side fra Det 
Rummelige Arbejdsmarkeds interesse for forebyggelse, fastholdelse 
og integration af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet til CSR’s 
bredere samfundsfokus med bl.a. stort fokus på leverandørkæde, men-
neskerettigheder m.m.

Herfra er fokus flyttet videre til Regenerativ Ledelses revitaliserede inte-
resse for værdier, tilgange og processer i måden af drive virksomhed 
på, der integrerer forståelsen af natur og menneske i ét og blandt andet 

dermed igen får sat særligt fokus på medarbejdere – men denne gang 
ikke bare de særligt udsatte, men os alle sammen.

Lancering af idéen om Virksomheders Sociale Ansvar var som beskre-
vet også et opgør med en silo-tankegang mellem forskellige sfærer i 
samfundet og et ønske om at skabe relationer og samarbejde på tværs 
af ’siloerne’ til det fælles bedste. At gøre op med grundlæggende diko-
tomier i vores samfundsforståelse og samfundsopbygning og i stedet 
fokusere mere på relationer er som sagt også et af grundelementerne i 
idéen om Regenerativ Ledelse. På denne måde genser man intentioner 
og tendenser, der går på tværs af årtiers arbejde på denne front, men 
også klare nybrud og bevægelser, der giver mening for at kunne favne 
og provokere nye udviklinger frem.

De mange begreber i dette felt kan let forvirre og skabe begrebstræthed, 
men forhåbentligt er det blevet klart at ethvert af disse begreber har de-
res historik, intention og perspektiv, der på bedste beskub har forsøgt at 
begribe idéen om, at virksomheder og os alle hver og én ikke er adskilte 
størrelser, men til stadighed er afhængige af input udefra og selv sætter 
spor i omverdenen, som vi er forbundet med – og det betyder, at vi bør 
være opmærksomme på og tage ansvar for den forbundenhed både i 
vores praksis og brug af begreber uanset, hvordan vi vælger at betegne 
det.

For større uddybning af begrebshistorik inden for CSR/bæredygtigheds-
feltet, se bl.a. Roepstorff (2010): ”CSR – Virksomheders Sociale Ansvar 
som begreb og praksis”, Hans Reitzels forlag.
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Bæredygtig 
omstilling
Hvorfor bør du og sådan gør du 

Bæredygtig omstilling

Bæredygtighed bliver en GIGA god forretning
Ifølge Better Business, Better World, Business & Sustainable Develop-
ment Commission, 2017 vil en implementering af SDG´erne (FN´s ver-
densmål) frem til 2030 åbne op for et globalt marked på DKK 70 billio-
ner (70.000.000.000.000,-), samt skabe 380 millioner nye arbejdspladser 
globalt.

Den væsentligste forudsætning for at indfri dette potentiale er, at 
virksomhederne arbejder med bæredygtighed som grundlag for deres 
forretningsstrategi og ændrer deres forretningsmodel fra en lineær 
økonomi til en cirkulær økonomi.

Af Mikkel Flod Storgaard
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Bæredygtighed bliver en GIGA god forretning
Ifølge Better Business, Better World, Business 
& Sustainable Development Commissi-
on, 2017 vil en implementering af SDG´erne 
(FN´s verdensmål) frem til 2030 åbne op 
for et globalt marked på DKK 70 billioner 
(70.000.000.000.000,-), samt skabe 380 millio-
ner nye arbejdspladser globalt.
Den væsentligste forudsætning for at indfri 
dette potentiale er, at virksomhederne arbej-
der med bæredygtighed som grundlag for 
deres forretningsstrategi og ændrer deres 
forretningsmodel fra en lineær økonomi til en 
cirkulær økonomi.

I Danmark vurderer Udenrigsministeriet, at 
SDG’erne åbner forretningsmuligheder for dan-
ske virksomheder på op til DKK 400 milliarder 
frem mod 2030.
(The Sustainable Development Goals – A World 
of Opportunities for Danish Businesses, Uden-
rigsministeriet, 2019)

Potentialet er således gigantisk, og jeg er 
overbevist om at fremtidens mest succesfulde 
virksomheder, bliver dem, der er hurtigst til at 
gentænke deres forretningsmodel og skabe en 
bæredygtig forretning.

Der er en masse forretningsmæssige styrker at 
hente ved at gennemføre bæredygtige tiltag. 
Effektivitet og produktivitet, kvalitet og pålide-
lighed er bare nogle af dem.
En hurtig bæredygtig transformation vil give 
virksomheden følgende forretningsmæssige 
fordele:

Fremtidens bæredygtige forbrugere vil have 
nye behov, hvilket vil åbne for nye markeder. 
Som bæredygtig first mover vil det være muligt 
at vinde en stor markedsandel hurtigt.

1. Det vil gøre virksomheden attraktiv for 
fremtidens talenter og gøre det nemmere 
at tiltrække dygtige medarbejdere. 

2. Hvilket vil betyde en mere lærende og 
innovativ organisation, da dette er nødven-
digt ift. at udvikle og fastholde en bære-
dygtig organisation 

3. Den bæredygtige virksomhed vil naturligt 
skabe partnerskaber ud i (lokal)samfundet 
og man vil dermed få lettere adgang til 
kunderne 

4. Som ydermere bevirker, at virksomheden 
bliver mere attraktiv for investorer

Når virksomheder er gode til at udvikle syste-
mer, processer og produkter, der understøtter 
sundhed, ligestilling og sikkerhed, bidrager 
positivt i et miljø- og energiregnskab og styrker 
deres samarbejdspartnere igennem forretning, 
vil de opnå konkurrencemæssige fordele.

Det er de virksomheder, der vil lykkes med at 
blive mere effektive og innovative, og som 
dermed vil kunne differentiere deres produkter 
og tjenester fra konkurrenternes.
Bæredygtighed bliver en katalysator for forret-
ningskvalitet.

Som virksomhedsansvarlig skal du passe på, at 
du ikke sover i timen – du skal hurtigst muligt i 
gang med en bæredygtig omstilling. Og der er 
ingen smutveje. 
For enten er man en bæredygtig virksomhed, 
eller også er man ikke. Hvis du gør det halvt, vil 
du ikke kunne forløse forretningspotentialet.

Hvad betyder bæredygtighed?
Begrebet bæredygtighed handler ikke kun 
om miljø og klima. Det handler om at bidrage 

med mere end man tager til det livssystem, 
virksomheden er en del af. 
I en bæredygtig omstilling arbejder man med 
at minimere de negative miljømæssige, sociale 
og økonomiske konsekvenser, virksomhedens 
drift har på det overordnede livssystem.
Derfor har bæredygtig forretnings- og organi-
sationsudvikling både et internt og et eksternt 
fokus.

Arbejdet med bæredygtighed internt i virk-
somheden
Internt skal man arbejde med elementer som 
fysisk og mental sundhed, nye organisati-
onsformer, arbejdsmiljø, ligestilling, kapaci-
tets- og kompetenceudvikling, nedbrydning af 
hierarkier, agilitet, samskabelse og frisættende 
ledelseskultur.

Arbejdet med bæredygtighed eksternt i virk-
somheden
Eksternt skal man som virksomhed arbejde 
med at sikre en cirkulær økonomi, herunder 
bæredygtighed i indkøb, produktion, logistik, 
materialer, affald og genanvendelse, partner-
skaber osv.
Det handler om, at få tjekket virksomheden 
igennem ift. nogle bæredygtighedsprincipper, 
at integrere cirkulær økonomi og implementere 
de relevante delmål af FN’s Verdensmål i alle 
dele af virksomheden.

Bære dygtigomstilling12



Assessment & 
Strategi

360° 

Engagement & 
Employee advocacy 

Markedsføring 
& Branding

Innovation 
& Design

Organisatorisk 
Redesign

Mobilisering & 
Partnerskaber

MILJØBELASTNING, 
KLIMA- & SAMFUND-

SAFTRYK

TRIVSEL OG MENTAL 
SUNDHED & ORG.

KULTUR

I N T E R N TE K S T E R N T
Kompetence- & 
Kapacitetsudvikling

En helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed 
I Promentum tror vi på en helhedsorienteret tilgang til arbejdet 
med bæredygtighed.

Normalt er der en tendens til at inddele den bæredygtige 
udvikling i tre adskilte systemer.
Ét system der handler om natur og miljø, et andet der handler 
om mennesker og organisationer, samt et sidste, der handler 
om økonomisk bæredygtighed.

Den tankegang kaldes Triple Bottom Line (TBL), og i Promen-
tum mener vi, at den tankegang er forældet. 

Vi tror på, at man bliver nødt til at integrere systemerne og 
arbejde ud fra en systemisk helhedsforståelse i ens arbejde 
med bæredygtig forretningsudvikling.

Derudover mener vi, at det er helt essentielt at forstå, at kun 
velfungerende, sunde organisationer vil formå at omstille sig, 
og derigennem skabe positive effekter på naturen, miljøet og 
samfundet.

Bæredygtighed skal ses i et helhedsperspektiv. 
En organisation er ikke bæredygtig, hvis den har fuldstændig 
styr på sin miljøbelastning og sit klimaaftryk, men samtidig 
har alt for mange medarbejdere, der mistrives og går ned 
med stress.

I Promentum oplever vi, at det er netop denne helhedsoriente-
rede bæredygtighedsforståelse, der skaber værdi og effekt.

Vi har derfor udviklet ARTT-modellen.
ARTT-modellen er en model for 360° forretningsdrevet bære-
dygtighed:

ARTT MODELLEN
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ARTT-modellens formål er at understøtte og 
styrke organisationers bæredygtige udvikling 
og positive aftryk. 

Modellen sikrer at virksomheden får arbejdet 
struktureret og faktabaseret med den bære-
dygtige omstilling og bygger på en række vær-
diunderstøttende værktøjer, der kan bringes i 
anvendelse i hver af ARTT-faserne. 

Jeg vil i det følgende kort beskrive ARTT-mo-
dellens 4 faser og introducere de anvendte 
værktøjer: 

Assesment
Bæredygtighedsanalyse
Det er vigtigt at arbejde databaseret med sin 
omstil¬ling. Derfor laver vi en bæredygtig-
hedsanalyse, hvor vi indsamler indhold, som 
vi strukturerer, kvalificerer og analyserer vha. 
machine learning software, databaseinte¬-
gration og visualiseret output. Det gør, at vi kan 
analysere og tracke bæredygtighedsdata i re-
al-time, hvilket giver virksomheden et struktu-
reret og kvalificeret overblik, der kan anvendes i 
de strategiske beslutningsprocesser.

Benchmarking
For at kvalificere virksomhedens prioriterings-
områder og indsatser, laver vi en benchmar-
king.

Her kortlægger og afdækker vi samtlige eksi-
sterende standarder, målinger, m.v. så vi kan få 
et billede af, hvor godt virksomheden perfor-
mer på de undersøgte områder. 

Roadmap
Væsentlighedsanalyse
Ofte er der en lang række problemer, som 
en virksomhed skal tackle med begrænsede 
menneskelige og finansielle ressourcer. Vi 
hjælper med at lave en vurdering af risici for 
virksomheden overfor risici for stakeholders på 
baggrund af virksomhedens faktuelle data-
grundlag.

Det gør vi med henblik på at definere de mest 
væsentlige indsatser som virksomheden skal 
adressere.

Science Based Targets (SBTs)
Der er et paradigmeskifte på vej, hvor virksom-

heder er tvunget til at sætte reduktionsmål og 
skabe positive aftryk for at fremtidssikre vækst 
uden afledte negative effekter.
Hvis man skal lykkes med det, skal der laves 
en kortlægning og afklaring af virksomhedens 
SBTs (science based targets), for at komme 
frem til en databaseret og realiserbar målsæt-
ning.

Roadmapping
En roadmapping er en strategisk plan, der skal 
definere, hvordan en virksomhed med mest 
optimal ressourceanvendelse får realiseret 
sine SBTs og visioner og sikrer en strømlining i 
initiativer på tværs af organisationen.

Transformation 
(eksternt fokus)
Innovation & Design
Ved at ændre på måden, man udvikler og 
designer produkter på, kan man i langt højere 
grad bevare materialers værdi. 
Som resultat af det, vil der ske en reduktion 
i omkostning forbundet med jomfruelige og 
ikke-fornybare ressourcer, samt en reduktion i 
udgifter til risikoområder, såsom klimasikring, 
forsikringssager om genopretning m.v.
For at gøre det laver vi en produkt- og proces-
relateret omstilling med afsæt i:
• Cirkulær økonomi
• Modulært design
• Optimal ressourceforvaltning
• Bæredygtig innovation, herunder implemen-
tering af nye og mere bæredygtige forret-
ningsmodeller

Mobilisering & Partnerskaber
Ofte arbejder virksomheder egenrådigt i siloer 
og har svært ved alene at løse komplekse 
problemstillinger.

Ved at integrere strategiske tværsektorielle 
samarbejder, synergier og nye muligheder i 
virksomhedens kerneforretning, vil man kunne 
øge muligheder for nye alliancer, afsætnings-
kanaler og markeder, samt styrke finansiel og 
ressourcekapacitet

Transformation 
(Internt fokus)
Organisatorisk Redesign
Mistrivsel, højt sygefravær og høj medarbej-

der-turnover på grund af dårligt forvaltede 
menneskelige ressourcer er gift for en organi-
sation.

For at vende det til højere produktivitet, lavere 
sygefravær og større tiltrækning af talenter, 
kan man lave en organisationsrelateret omstil-
ling med afsæt i:
• Frisættende og regenerativ ledelse og 

empowerment
• Psykologisk tryghed
• Diversitet, lighed og inklusion

Kompetence- & Kapacitetsudvikling
Med optimal matching mellem medarbejder-
kompetencer og løbende kapacitetsudvikling 
af nye tiltag og indførte processer, sikrer man, 
at medarbejdere ikke tabes undervejs, men 
derimod engageres i bæredygtighedsarbejdet.

Tracking
Revurdering & Resultater
En revurdering af virksomhedens performance 
på bæredygtighedstiltag med afsæt i real-ti-
me data upload og analyse, giver et bedre fun-
dament for at træffe kvalificerede beslutninger 
på baggrund af effektmålinger af bæredygtig-
hedsinitiativer samt ROI-vurderinger

Markedsføring & Branding
Markedsføring og branding af bæredygtige 
produkter kan være risikofyldt, hvis ikke man 
gør det med omtanke for troværdighed.
Et solidt, veldokumenteret datagrundlag på 
baggrund af real-time effektmålinger danner 
grundlag for en helhedsorienteret, optimal og 
korrekt markedsføringsstrategi, der skal hjælpe 
med at øge markedspositionering og tiltrække 
kapital og arbejdskraft.

Engagement & Ejerskab
Manglende involvering af medarbejdere 
kan medføre, at de forbliver uengagerede i 
arbejdsopgaver forbundet med de nye tiltag. 
Dette kan give en lav ROI og ineffektive strate-
gier.

For at øge engagementet hos dem er det 
derfor vigtigt, at man som virksomhed husker 
at bruge resultaterne fra bæredygtighedstiltag 
til intern kommunikation. Udover det øgede en-
gagement øger det trivslen og produktiviteten 
samt giver større ejerskab og stolthed.

Assesment Roadmap Transformation Tracking

ARTT MODELLEN
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Det er vores erfaring, at der ikke er noget quick-
fix i forhold til gennemførelse af en bæredygtig 
omstilling. 
Bæredygtig forretningsudvikling kræver, at der bliver arbejdet med stort 
set alle dele af virksomheden. 
Ofte starter forløbet med nogle helt grundlæggende strategiske diskussi-
oner omkring virksomhedens fremtid og ender med en praktisk strate-
giimplementering af nye forretningsmodeller, nye produkter, tilpasset 
produktion osv.

I Promentum har læringskurven i forbindelse med at drive og støtte disse 
udviklingsprocesser været ekstrem stejl, og vi er fortsat selv på en rejse i 
forhold til, hvordan en helhedsorienteret bæredygtig forretningsudvikling 
drives bedste muligt. 

Men hvis jeg skal opsummere vores 5 vigtigste læ-
ringer pt., vil det være disse: 

1. Gå kun i gang hvis der er 100% commitment fra direktionen og 
bestyrelsen. 
Start jeres omstilling med nogle grundlæggende værdimæssige og 
strategiske diskussioner i direktionen og bestyrelsen. Og gå kun vide-
re en med den bæredygtige omstilling, hvis der er 100% commitment. 

2. Involver medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed – så hur-
tigt som muligt. Det er vigtigt, at I involverer alle medarbejderne i 
den bæredygtige omstilling - ellers bliver potentialet aldrig forløst. 
 
Omstillingen sker ikke kun på direktionsmøderne og i samarbejdet 
med eksterne konsulenter. Men som en fælles proces, hvor der arbej-
des helhedsorienteret med alle dele af virksomheden og hvor med-
arbejderne er omdrejningspunktet for omstillingen lige fra starten. 
 
En vigtig forudsætning for en succesfuld bæredygtig omstilling er 
således en klog procesfacilitering, hvor du får skabt ejerskab til om-
stillingen i hele virksomheden og får aktiveret medarbejdernes viden. 
 
Ja faktisk kan man sige, at den rigtige involvering af medarbejderne 
er afgørende for om det overhovedet bliver en bæredygtig proces. 

3. Lav en forretningsstrategi, der er baseret på bæredygtighed 
Lad være med at lave en løsrevet strategi for bæredygtighed. For hvis 
du vil gennemføre en reel bæredygtig omstilling, skal bæredygtighed 
være fundamentet for jeres strategi. 

4. De små skridts rejse 
En bæredygtige omstilling er en kompleks proces, og I kan hurtigt 
knække nakken og miste overblikket. Derfor vil jeg anbefale, at I ikke 
ændrer alt på en gang, men lader omstillingen være de små skridts 
rejse og nøje udvælger fokusområder og følger disse til dørs før i går 
videre til næste område. 

5. Sørg for at være databaserede i jeres omstilling 
En bæredygtig omstilling skal helst være databaseret, således at I 
effektivt og målrettet realiserer det forventede forretningsmæssige 
potentiale 

Held og lykke med arbejdet

Promentums 5 
vigtigste erfaringer
fra tidligere bæredygtige 
forretnings-
udviklingsforløb
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Hør vores 2 udvalgte 

Podcasts

Cirkulær økonomi
Magnus Cramer Storgaard

Link: promentum.buzzsprout.com/1858864/10783666

Den frisatte organisation
Mikkel Flod Storgaard

Link: promentum.buzzsprout.com/1858864/9246086
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Du er nået til vejs end i vores 
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