
INDHOLDSOVERSIGT 2020 

K
L

IM
A

- &
 

B
Æ

R
E

D
Y

G
T

IG
-

H
E

D
S

P
L

A
N

E
R

 

TIME 

TO 

ACT 

1. VIRKSOMHEDER: 10-49 og 50-499 ansatte 

2. VIRKSOMHEDER: C25 + > 500 ansatte 

3. REGIONER & KOMMUNER 

4. OFFENTLIGE INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDER 

5. KLIMAORDFØRERE: (politiske partier) 

6. ERHVERVSDRIVENDE FONDE 

7. KLIMAEKSPERTER 

8. ERHVERVS- OG KLIMAJOURNALISTER 

9. OVER ALL MANAGEMENT SUMMARY 



RAPPORT  1: 
VIRKSOMHEDER 

10-49 og 50-499 ansatte 

1. Summary på situation, planer, rådgivningsbehov mv. 
2. Hvilke klima- og bæredygtighedstemaer fylder mest i 2020? 
3. Hvor stort et projekt er Bæredygtighed for virksomheden i 

2020? 
 
4. Hvor ligger indsatsområdet i virksomheden? 
5. Findes der en nedskrevet plan? 
 
6. Hvilken typer rådgiver er brugt eller vil blive brugt? 
7. Hvilke ”positioner” er winning positions for rådgivere? 
 
8. Finansiering af Bæredygtigheds investeringer – en barriere 

eller? 
9. Behov for tilskudsmuligheder? 
 
10. Kan/vil virksomheden levere en 70% reduktion af CO2-

udledningen? 
11. Er virksomheden defensiv eller offensiv på Bæredygtighed set 

i forhold til kunder og samfund? 
12. Hvilken ”modenhedsfase” befinder I jer i – set med egne 

øjne? 
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RAPPORT  2: 
VIRKSOMHEDER 

C25 + > 500 ansatte 

1. Summary på situation, planer, rådgivningsbehov mv. 
2. Hvilke klima- og bæredygtighedstemaer fylder mest i 2020? 
3. Hvor stort et projekt er Bæredygtighed  for virksomheden i 2020? 
 
4. Hvor ligger indsatsområdet i virksomheden? 
5. Findes der en nedskrevet plan? 
 
6. Hvilken typer rådgiver er brugt eller vil blive brugt? 
7. Hvilke ”positioner” er winning positions for rådgivere? 
 
8. Finansiering af Bæredygtigheds investeringer – en barriere eller? 
9. Behov for tilskudsmuligheder? 
10. Kan/vil virksomheden levere en 70% reduktion af CO2-udledning? 
 
11. Størrelsen af presset fra kunderne – målt på en skala? 
12. Effekten af Bæredygtighed på virksomhedens brand – målt på en 

skala? 
13. Forventet effekt på aktiekursen (kun C25) – målt på en skala? 
 
14. De 3 bedste ideer til forbedring af Klima og Bæredygtighed? 
15. Hvilken ”modenhedsfase” befinder I jer i? 
16. Hvad taler man om i direktionen og ude i organisationen? 



RAPPORT  3: 
REGIONER & KOMMUNER 

1. Summary på situation, planer, rådgivningsbehov mv. hos regioner 
og de store og øvrige kommuner. 

2. Hvilke klima- og bæredygtighedstemaer fylder mest i 2020? 
3. Hvor stort et projekt er Bæredygtighed for jer i 2020? 
 
4. Hvor ligger indsatsområdet for jer i 2020-2021? 
5. Findes der en nedskrevet plan? 
 
6. Hvilken typer rådgiver er brugt eller vil blive brugt? 
7. Hvilke kriterier bruges til valg af rådgiver? 
 
8. Finansiering af Bæredygtige investeringer – en barriere eller? 
9. Behov for tilskudsmuligheder? 
10. Kan/vil I levere en 70% reduktion af CO2-udledning frem til 2030? 
 
11. Størrelsen af presset fra borgerne / medier – målt på en skala? 
12. Effekten af Bæredygtighed på jeres økonomi – målt på en skala? 
13. I hvor høj grad er Bæredygtighed begrundet i problemer med 

vand/oversvømmelser og lignende? Eventuelt andet? 
14. I hvor høj grad er Bæredygtighed begrundet i  byudvikling, 

bynatur og multifunktionalitet? Andet? 
 
15. De 3 bedste ideer til forbedring af Klima og Bæredygtighed? 
16. Modenhedsfase? 
17. På forskellige organisatoriske niveauer? 
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Ved infrastrukturvirksomheder forstås her broprojekter, motorveje, havne, 
energinet og lignende, der qua sin størrelse og aktivitet har betydelig indflydelse 
på samfundets bæredygtighed. Både gennemprojekternes udformning, deres drift 
og deres udbudsprojekters indhold og håndtering. 
 
1. Summary på situation, planer, rådgivningsbehov mv. hos infrastruktur-

virksomheder. 
 

2. Hvilke klima- og bæredygtighedstemaer fylder mest i 2020-2021? 
3. Hvor stort et projekt er Bæredygtighed for jer i 2020-2021? 

 
4. Hvor ligger indsatsområdet for jer i 2020-2021? 
5. Findes der en nedskrevet plan? 

 
6. Hvilken typer rådgiver er brugt eller vil blive brugt? 
7. Hvilke kriterier bruges til valg af rådgiver? 

 
8. Finansiering af Bæredygtige investeringer – en barriere eller? 
9. Behov for tilskudsmuligheder? 
10. Kan/vil I levere en 70% reduktion af CO2-udledning frem til 2030? 

 
11. Størrelsen af presset fra borgerne / medier – målt på en skala? 
12. Effekten af Bæredygtighed på jeres økonomi – målt på en skala? 
13. I hvor høj grad er Bæredygtighed begrundet i problemer med 

vand/oversvømmelser og lignende? Eventuelt andet? 
14. I hvor høj grad er Bæredygtighed begrundet i  byudvikling, bynatur og 

multifunktionalitet? Andet? 
 

15. De 3 bedste ideer til forbedring af Klima og Bæredygtighed? 
16. Modenhedsfase? 
17. Bæredygtighed på forskellige organisatoriske niveauer? 
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RAPPORT  4: 
OFFENTLIGE INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDER 



RAPPORT  5: 
KLIMAORDFØRERE 

(politiske partier) 

1. Summary på situation, planer, holdninger mv. hos klimaordførere 
2. Hvilke bæredygtighedstemaer fylder mest i Danmark i 2020? 
3. Sondring mellem CO2 udledning og bæredygtighed? 
4. Hvilke indsatsområder er de vigtigste i 2020-2021? 
5. Hvilke indsatsområder er de vigtigste 2022-2025? 
6. Hvilke stakeholders er vigtigst for omstillingen? 
7. Holdningen til de store kommuner/store byer contra de mindre? 
8. Holdningen til de store virksomheder contra dem med 10-ansatte? 
 
9. Finansiering til projekter hos stakeholdeers? 
10. Nødvendigheden af tilskud til husstande, virksomheder og 

kommuner? 
 
11. Virksomheder, der har gjort det godt på CO2 udledning eller 

bæredygtighed?    
                                                                                                                      
12. Kommer vi til mærkbart at ændre levevis, indkøbsvaner og 

transportvaner i Danmark indenfor de næste 3-5 år? 
 

13. Hvordan skal husstandene/familierne motiveres til ændret levevis for 
at skabe bæredygtighed i perioden 2020-2023? 

 
14. De 70% reduktion af CO2 udledning i 2030? Hvordan? 
 
15. De 3 bedste ideer til forbedring af Bæredygtigheden i Danmark? 
16. Hvordan ser Danmark ud temamæssigt på Bæredygtighed om 2-3 år? 
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RAPPORT  6: 
ERHVERVSDRIVENDE FONDE 

Ved erhvervsdrivende fonde forstås typisk de store fonde, der ejer de 
største danske virksomheder. Fondenes donationer til sundhedsområder, 
forskning, bæredygtighed osv. er af meget stor betydning for det danske 
samfund. Eller sagt på en anden måde så kan fondenes valg af 
bæredygtighed som fokusområde; herunder konkrete projekter få stor 
indflydelse på, hvorledes bæredygtighed udformes i Danmark. 
 
 
1. Summary på situation, planer, rådgivningsbehov mv. hos fondene. 
2. Hvilke klima- og bæredygtighedstemaer fylder mest i 2020-2021? 
3. Hvor stort et projekt er Bæredygtighed for jer i 2020-2021? 
4. Hvor ligger indsatsområdet for jer i 2020-2021? 
5. Findes der en nedskrevet plan? 
6. Hvilken typer rådgiver er brugt eller vil blive brugt? 
7. Hvilke kriterier bruges til valg af rådgiver? 
8. Finansiering af Bæredygtige investeringer – en barriere eller? 
9. Behov for jeres tilskud på hvilke områder? 
10. Kan I bidrage til en 70% reduktion af CO2-udledning frem til 2030? 
11. Størrelsen af presset fra borgerne / medier – målt på en skala? 
12. Effekten af jeres indsats på Bæredygtighed? 
13. I hvor høj grad er Bæredygtighed begrundet i problemer med 

vand/oversvømmelser og lignende? Eventuelt andet? 
14. I hvor høj grad er Bæredygtighed begrundet i  byudvikling, bynatur 

og multifunktionalitet? Andet? 
15. De 3 bedste ideer til forbedring af Klima og Bæredygtighed? 
16. Modenhedsfase? 
17. Bæredygtighed på forskellige organisatoriske niveauer? 
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RAPPORT  7: 
KLIMAEKSPERTER 

1. Summary på de mest spændende input 
 
2. Hvad forstår vi i dag ved Klimaindsats og Bæredygtighed? 
 
3. Hvilket grundlag står vi i Danmark på 
 
4. Hvad sker der i 2020? Og 2021? 
 
5. Ideer til inspiration af ansvarlige? 

 
6. Hvem blandt virksomheder og kommuner er gode til 

Bæredygtighed? 
 

7. Hvem skal drive udviklingen og hvordan? 
 
8. Hvor har det størst effekt at sætte ind? 
 
9. Trends? 
 
10. Hvor er Klima og Bæredygtighed i Danmark om 2-3 år? 
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RAPPORT  8: 
ERHVERVS- OG 

KLIMAJOURNALISTER 

1. Summary på input til Klima- og Bæredygtigheds-kommunikation. 
 
2. Hvad forstår vi ved Klima og Bæredygtighed i dag? 
 
3. Hvilken prioritering får Bæredygtighed i erhvervsjournalistikken i 

2020? OG 2021? 
 
4. Fokusområder? 
 
5. De 3 førende virksomheder på Klima og Bæredygtighed i 2020? 
 
6. De 3 førende i C25 på Klima og Bæredygtighed i 2020? 
 
7. NO1 virksomhed i fem store centrale brancher? (transport, 

byggeri, industri, handel og finans) 
 
8. De 3 dygtigste Klima og Bæredygtighedsrådgivere i 2020? 
 
9. Tre gode råd om kommunikation af Klima og Bæredygtighed? 
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RAPPORT  9: 
OVER ALL MANAGEMENT SUMMARY 

1.   Uddrag fra de 8 delrapporter 
 

2.   Vinkling (customisering) til købers behov 
 

3.   Overordnet analyse af hovedtemaerne i Bæredygtighed 
 
4. Status, retning og trends 
5. Ideer og inspiration fra de bedste 

 
6. Rapport med anbefalinger og forslag til handlinger og strategi 
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