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Program

● Det store “hvorfor”

● Strategi (Dit nye mindset, kend dine tal, klimarisici- 

og muligheder, sæt dit mål, finansiering)

● Praksis (Reduktionsvirkemidler, klimatilpasning, 

klima og HR, klimakommunikation, ikke kun klimaet)

● Afslutning, gruppeøvelse og Q&A



Det store 
“hvorfor”



Toget kører - vil du med 
eller ej?



Fordelene
● Legitimitet og sikring af omdømme

● På forkant af lovgivning

● Besparelser i drift og forsyningskæder

● Vækstmuligheder inden for de nye markeder

● Styrkelse af R&D

● Tiltrækning af talent

● Tiltrækning af investorer

● Bedre risikostyring af virksomhed



Spørgsmål til første del?



Strategi



● Fra ‘bedst i verden’ til ‘bedst for verden’ - 
hvorfor et konkurrencevilkår?

● Balancer langsigtet og kortsigtet 
tænkning

● Nyt syn på virksomheden

● Aflæs omverdenens signaler med 
‘klimabrillerne’ på

Det nye ledelses-mindset



● “If you can't measure it, you can't manage 
it.”

● Data er altafgørende for at gøre det rigtigt 
og for at gøre det troværdigt

● Stadig en hurdle for mange virksomheder

Kend dine udledninger



● Klimarisici- og muligheder kan godt 
identificeres med stor præcision

● Dine risici?

● Dine muligheder?

Undersøg dine klimarisici- 
og muligheder



● Kunsten at sætte det rigtige mål og de 
nødvendige delmål 

● Mål forpligter - og sætter retning

● Science-Based Targets initiativet 

Sæt målet



● Investering i omstilling er ikke en udgift

● Hvordan forholde sig til en anden 
tilbagebetalingsperiode?

● ‘Intern CO2 prissætning’ - et hyppigere 
anvendt redskab 

● Undersøg dine muligheder

Finansiering? 



Spørgsmål til anden del?



Praksis



● Hvad er Scope 1, 2 og 3?

● Reduktionsvirkemidler i Scope 1 og 2

● Scope 3 - den oversete udfordring

Sådan reducerer du i 
Scope 1, 2 og 3



● Svindelnummer eller syndsforladelse?

● Hvordan kan man bruge kompensation?

● Brug de rigtige ordninger!

Hvad med offsetting? 



● Klimaet er en risiko for langt de fleste 
virksomheder

● Kend din sårbarhed og kig på resiliens

● Partnerskaber er afgørende - både med 
andre virksomheder og myndigheder

Klimatilpasning



● Medarbejderes engagement er afgørende - 
ellers når man ikke langt

● Regel nummer 1 - inddrag!

● Sådan gør du det i praksis

Sørg for at få hele 
organisationen med



● Troværdig og transparent 
klimakommunikation 

● Vigtig del af rapportering

● Klimapositionering er en mulighed

Klimakommunikation



● Ansvarlighed er kommet for at blive: 

Ligestilling, ulighed, skatteunddragelse, 
biodiversitet, populisme, fake news, 
uddannelse til fremtiden, etisk brug af data, 
epidemier…?

● FNs 17 Verdensmål - brug dem når det giver 
mening!

Psst… Ikke kun klimaet!



Spørgsmål til tredje del?



»Hvad der er en omkostning nu, vil være 
eksistensberettigelse om 10 år« 

Lars Fruergaard Jørgensen, 
CEO & President, Novo Nordisk

Hvor er virksomhederne om 10 år?



Gruppeøvelse 
og Q&A


