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De strategiske redskaber
til bæredygtighedsindsatsen

1. Kortlægning
•Hvor er vi i dag? (”A”)
•Gap-analyse – f.eks. 
UNGC eller ISO26000

2. Omverdens-
analyse
•Trends 
•Peer review - hvad gør 
andre lignende 
virksomheder?

Risikoanalyse
•Forståelse af 
virksomhedens risici på 
bæredygtigheds-
området

Interessentdialog
•Bred interessentdialog 
(trends)

•Dyb interessentdialog 
(forstå)

Væsentlighed
•Analyse af de vigtigste 
områder for 
virksomheden – internt 
og eksternt

•Validering med 
ledelsen

Strategi: Vision og 
mål
•Vision og mål (”B”)
•Målsætninger for 
bæredygtighed

Målepunkter og 
data
•Fastlæggelse af KPI'er
•Etablering af baseline

Bæredygtigheds-
programmet
•Indsatser og 
handlingsplaner



PROCESSEN ER LIGE SÅ VIGTIG 
SOM RESULTATET HER!



Inden du går igang

1. Hvem skal være med i processen? Hvem er med i projektteamet? 
Hvem er vigtige som informations-kilder? Hvem skal involveres fra 
ledelsen når der skal træffes beslutninger og involveres undervejs?

2. Hvor omfattende skal du lave analysen? – Oftest laver vi en stor 
runde hvert 3. år og så en mindre opdatering en gang om året for at 
se om der er opdateringer.

3. Er der andre, som skal i gang med samme øvelse som du måske kan 
sparre med? – måske en anden virksomhed i dit netværk?



Interessentkortlægning og 
dialog



At arbejde med interessenter

• En interessent – eller stakeholder som ofte også anvendes på dansk – definers som
enhver gruppe, der påvirker eller er påvirket af virksomhedens bestræbelser (Freeman, 
1984).

• Interessentkortlægning, -forståelse og –håndtering er centralt for vores arbejde med 
bæredygtighed – og et rigtig godt redskab. På mange måder ligner det måden vi arbejder
med interessenter i strategisk kommunikation.

• Vær opmærksom på, at interessenter findes på en lang række forskellige niveauer. Vi 
starter ofte med et overordnet interessentkort og interviewer/ spørger vores vigtigste
interessenter mener er vigtigt at vi håndterer ift bæredygtighed (eksempler på de 
kommende slides) som grundlag for strategi og rapportering.





To skridt

1. En interessentkortlægning – hvem er vores vigtigste interessenter?
2. En interessentdialog – hvilke krav og forventninger har vores 

interessenter til os? Hvilke bæredygtigheds-emner bør vi håndtere? 



Interessentkort eksempel

CSR Greenland

Medlems-
virksomheder GE’s 

medlemsvirksomhed
er

Potentielle 
medlemmer

Global Compact 
Danmark Global Compact 

Nordiske netværk

Selvstyret 

Kommunerne

Bestyrelsen

Andre NGOer/ mulige 
partnere (f.eks. TIG, 

Ocean Clean Up)

Nalaakkersuisut

Fonde
GrønlandsBANKENs

Erhvervsfond

Kursus- og 
projektdeltagere

Medier 



Øvelse: dit interessentkort

Din organisation



Metoder til interessentdialog (kan bruges
både internt og eksternt)

1. Kvalitative interviews 
Ofte starter vi med kvalitative interviews for at få input til temaer og forstå sammenhængene. Det kan være
med f.eks. strategiske kunder, vigtige organisationer, eksperter eller andre centrale interessenter
Deltag gerne to personer, så I har mulighed for at diskutere efterfølgende
Lav referater, så I kan huske hvad der bliver sagt.

2. Online spørgeskemaer
Online spørgeskemaer gør det nemt at nå mange, også i forskellige lande. Her kan vi få interessenterne til at 
prioritere de vigtigste emner og deres forventninger til os.
Eventuelt kan vi anvende forskellige formuleringer til forskellige interessentgrupper. Overvej også sprog etc. 
Udfordringerne er ofte at få folk til at svare – og skabe forståelse for emnerne uden at gøre det for lang.

3. Rundbordssamtaler/ fokusgrupper
Hvis man vil lidt mere i dybden, f.eks. med bestemte emner som er komplekse, eller hvis man vil have input 
til sine strategiske målsætninger, kan en eller flere rundbordssamtaler med eksperter være et super input – 6-
8 personer, der giver fokuseret input og udfordre

Se eksempel

Se eksempel

Cases
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Transparens och hållbarhetsredovisning

Tydlig målsättning

Sunda finanser och långsiktighet

Kvalitet och kvalitetssäkrade processer

Leverans och kvalitet

Affärsetik och anti-korruption

Konkurrenshämmande beteende

5.1.23 Ekonomiskt ansvar
Q:Vilka frågor bör x fokusera på för att behålla och stärka ditt förtroende för företaget?

Alla respondenter





Hvad skal du tage med fra interessent 
kortlægning og –dialog?

1. Et ‘kort’ (oversigt) over jeres vigtigste interessenter 

2. Et overblik over de vigtigste interessenters krav og forventninger – både enkeltvis og eventuelt 
samlet – på bæredygtighedsområdet

Analysen giver et overblik over, hvem jeres vigtigste interessenter er – og hvad de har af krav og 
forventninger til jer. Det skal du anvende både i væsentlighedsanalysen, til prioritering af indholdet 
i din CSR rapportering og af jeres indsatser!

Samtidig er den et skridt mod en tættere løbende dialog med jeres interessenter – som skaber 
bedre relationer, samarbejde og indsigter fremover.



Væsentlighedsanalyse



Eksempel: Liste med mulige 
bæredygtighedsemner

Medarbejdere:
1. Kompetenceudvikling
2. Arbejdsmiljø
3. Trivsel på arbejdspladsen
4. Sundhed og stress
5. Fleksibilitet
6. Frivillighed
7. Medarbejderomsætning og fastholdelse
8. Mobning 
9. Chikane 
10. Forskelsbehandling
11. Kvinder i ledelse

Miljø:
1. CO2 udledninger drift
2. Transport og logistik
3. Affaldshåndtering
4. Emballage
5. Plastik
6. Papirforbrug
7. Indkøb/ kriterier
8. Farlige kemikalier
9. Rengøringsmidler
10. Biler og maskiner
11. Forretningsrejser
12. Circulære forretningsmodeller/ genanvendelse
13. Vandforbrug

Menneskerettigheder:
1. Beskyttelse af privatlivets fred
2. Adgang til information på eget sprog
3. Arbejdsforhold hos leverandører
4. Stereotyper i markedsføring
5. Indkøb fra Kina
6. Adgang for folk med handicap
7. Forhold hos vores leverandører

Økonomi og etik:
1. Karteldannelser
2. Gaver fra leverandører
3. Nepotisme
4. Forskelsbehandling
5. Transparens i valg af leverandører
6. Adgang til vores produkter

Samfund:
1. Partnerskaber og samarbejder om uddannelse
2. Frivillighed i arbejdstiden
3. Sponsorater
4. Børns rettigheder
5. Erhvervsudvikling

Sektor-specifikke emner
1. Bæredygtigt fiskeri
2. Adgang til internet
3. Finansiel forståelse 
4. …



Væsentlighedsanalyse:
at identificere det vigtigste og turde prioritere

1. EKSTERNT PERSPEKTIV: Hvad synes vores interessenter er særligt vigtigt at vi arbejder?

2. INTERNT PERSPEKTIV: Hvad betyder mest strategisk for os som virksomhed?

Til denne analyse er det afgørende vigtigt at inddrage ledelsen – og helst hele ledergruppen - i
valideringen. I kan godt lave forberedelserne, men beslutningerne om, hvilke emner, der skal
prioriteres, skal inddrage ledergruppen.
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Væsentlighed








