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MERKANTILE KOMPETENCER. V/BIRGITTE SLOTH, BDO.

KOMPETENCEBEHOV OG KOMPETENCEUDVIKLING. V/ BIRGITTE SLOTH, BDO.
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MEGATRENDS INDENFOR 
BÆREDYGTIGHED OG GRØN 
OMSTILLING



Side 4

► Cirkulær Økonomi, globale værdikæder og nye 

forretningsmodeller i virksomhederne.

► Stigende bevidsthed om påvirkningerne fra 

skadelig kemi på miljøet og på vores sundhed.

► Klimaneutralitet og en bæredygtig transport af 

mennesker og varer

► Biodiversitet, vild natur og bioøkonomi

► Verdensmålene

► Lovkrav især fra EU

MEGATRENDS INDENFOR BÆRE-
DYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING



Side 55

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING I VIRKSOMHEDERNE

► Bæredygtighed og grøn omstilling er højt 

på virksomhedernes dagsorden og dækker 

mange forskellige emner. Årsagen til at 

virksomhederne har fokus på den grønne 

dagsorden er et øget pres fra forbrugerne 

og stigende lovgivning, især fra EU, men 

både virksomhedsledere og især yngre 

medarbejdere taler også om, at 

virksomhederne skal tage et større ansvar i 

verden og bidrage aktivt til en bedre 

verden, fordi menneskenes udbredelse på 

jorden og stigende befolkning har påvirket 

jorden i så høj grad, at forskere taler om 

den Antropocæne tidsalder.



Side 66

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING I VIRKSOMHEDERNE

Menneskenes massive påvirkning på jorden og den hast hvormed klimaforandringerne sætter ind viser, at der er brug 

for handling nu og virksomhederne er helt centrale her. 
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CIRKULÆR ØKONOMI, GLOBALE VÆRDIKÆDER OG NYE FORRETNINGSMODELLER

• Virksomhederne skal udvikle nye forretningsmodeller, 

så produkter og materialer genbruges og 

genanvendes i fremtiden. Det lineære forbrug udgør 

næsten halvdelen af klimapåvirkningerne og derfor 

er implementering af den Cirkulære Økonomi en 

vigtig del i at imødegå klimaforandringerne. 

• Virksomhederne skal forstå deres fulde værdikæde 

og redegøre for produkternes aftryk i hele 

værdikæden. Mange virksomheder oplever stigende 

priser på råvarer og halvfabrikata og usikker 

forsyning af råvarer fra store dele af verden. I 

fremtiden bliver virksomhedernes udfordring at sikre 

sig adgangen til materialerne, så de kan genbruge og 

genanvende på en bæredygtig måde.

► Eksempel på en cirkulær forretningsmodel er 

pantsystemet på vores flasker.

Cirkulær Økonomi bliver den vigtigste konkurrenceparameter for virksomhederne de næste 10 år på EU’s 

indre grønne marked. 
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SKADELIG KEMI 

• Indhold af skadelig kemi har et særligt fokus i den Cirkulære Økonomi men er også 

et generelt stigende problem. Der er stigende fokus på at flere og flere kemiske 

stoffer har skadelige virkninger på menneskers sundhed og på miljøet. Det gælder 

både pesticider som er i vores fødevarer, men i høj grad også kemi, der tilsættes alle 

typer af produkter, som emballage, møbler og byggematerialer, og som påvirker os 

via afgasning eller via kontakten med fødevarer. 

► Eksempler:

• Udviklingen af økologi er stigende, både strengere krav til økologi og efterspørgslen 

efter økologi i Danmark og i verden. Forbrugernes efterspørger fødevarer uden 

tilsætningsstoffer og uden pesticidrester fordi et påvirker vores sundhed, de 

naturlige miljøer og vores drikkevand.

• Arkitekter og bæredygtighedsmærkning i byggeriet har særligt fokus på at udfase 

brugen af skadelig kemi og dermed skal virksomheder i byggeriets værdikæde, men 

også i fremstillingen af møbler, i højere grad redegøre for den kemi der bruges og 

tilsættes i hele værdikæden.

REACH – positivlisterne udvides hurtigt og flere og flere kemikalier skal erstattes af mindre skadelige 

kemikalier.
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KLIMAKOBLINGEN 

► Klimadagsorden kan blive et lokomotiv for den grønne omstilling, hvis vi tør 

tænke nye anderledes og nye løsninger der tager hensyn til alle parametre.

► Eksempler:

• Omstilling til elbiler er både miljømæssigt og økonomisk langt mere bæredygtigt 

for virksomhederne

• Integration af vedvarende energi i virksomhedernes bygninger og etablering af 

VE-laug i industriområder bidrager til en effektiv udbygning af klimaneutral 

energiforsyning på en rentabel måde og på den måde undgår vi at plastre naturen 

til med vedvarende energiteknologier.

• Energioptimering af liberale og produktionserhverv er ofte rentabelt og kan ofte 

gøres sammen med at der skabes bedre indeklima

Der et ensidigt fokus på energiomstilling og den grønne omstilling er 

meget andet end dette og skal tænkes helhedsorienteret.
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VILD NATUR, BIODIVERSITET OG BIOØKONOMI

• Den største påvirkning på klimaet kommer fra menneskenes omlægning af vild natur 

til landbrug, skovbrug og minedrift. Menneskenes omlægning af den vilde natur har 

betydet en massiv udryddelse af dyre- og plantearter, som truer ikke bare den vilde 

natur, men også menneskenes eksistens. Det kræver en grundlæggende omlægning 

af den måde, vi forvalter naturresurserne på – på land, ved kysterne og i havet. 80% 

af klimapåvirkningerne fra landbruget kommer fra produktion af kød, derfor skal der 

ske en omlægning af vores kost og produktionen af mad. Det kræver nærhed og 

forståelse for, hvordan mad fremstilles at skabe en bæredygtig madproduktion til 

gavn for mennesker, klima og natur. 

► Eksempler:

• Kommunerne og virksomhederne vil blive pålagt at udarbejde og implementere 

biodiversitetsstrategier via udearealer som ø-biotoper, der er vigtige i udviklingen af 

Danmarks biodiversitet for dyr og planter.

• Virksomheder og kommuner, der ønsker deres bygninger og byggerier 

bæredygtighedscertificeret, skal forholde sig til lokal biodiversitet, udnyttelse af 

regnvand og klimatilpasning.

• Udvinding af råstofferne til produkter og fremstilling af fødevarer påvirker den vilde 

natur og derfor har påvirkning af biodiversitet og vild natur betydning i de fleste 

produkter og er noget virksomhederne skal måle på ihht. de nye ecodesign direktiver 

og EU-PEF (Product Environmental Footprint).

Danmark er et at de lande i Europa der har mindst vild natur og er udfordret med at imødekomme de nye 

EU-målsætninger om minimum 10% vild natur.
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VERDENSMÅLENE

• Flere og flere virksomheder kommunikerer om verdensmålene, desværre er der ved 

at udvikle sig en slags verdensmåls-washing. Der er brug for at virksomhederne 

arbejder strategisk med udvalgte verdensmål tæt på deres kerneforretning og 

virksomhederne skal lære, hvordan det spiller sammen med de nye EU-

dokumentationskrav.

► Eksempler:

• Verdensmålene er vigtige i uddannelsen om bæredygtighed og grøn omstilling fordi 

delmål og indikatorer indeholder megen vigtig viden om verdens tilstand og især på 

det sociale område findes der vigtig viden i delmålene om, hvordan vi får løst de 

globale skævheder. Det er vigtigt for virksomhederne at forstå udfordringerne i deres 

fulde værdikæde, for at kunne bidrage til en ægte grøn omstilling og 

bæredygtighed. Her er verdensmålene et godt værktøj. 

• Verdensmålene ligger til grund for EU’s Green Deal og EU’s lovgivning på grøn 

omstilling.

Verdensmålene er ikke bare verdens vigtigste plan, men også 

virksomhedernes vigtigste plan. 
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VIRKSOMHEDERNE MØDES AF NYE KRAV

EU ønsker at skabe et indre grønt marked i 2030 og har prioriteret en række 

handlingsplaner for at sikre implementering af Green Deal og den cirkulære 

økonomi. Det betyder en gennemgående og ensartet mærkning af alle produkter 

baseret på livscyklusanalyser og med mulighed for at sammenligne produkter 

indenfor kategorier. Det betyder nye krav til virksomhederne:

► Ny lovgivning om virksomhedernes opgørelse af deres bæredygtighedsdata 

baseret på en ny taksonomi.

► Udvidet ledelsesansvar i hele værdikæden.

► Dokumentation, bæredygtighedsmærkning og ny EU-lovgivning. 

► Nye ikke-finansielle data (IFD) – bæredygtighedsdata.

EU GREEN DEAL:

• Klimaneutralitet i 2050

• Væksten skal afkobles fra resurseforbruget

• Ingen skal lades i stikken i den grønne omstilling
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IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED OG 
GRØN OMSTILLING
Ny taksonomi for virksomhederne 

arbejde og rapportering med 

bæredygtighed og grøn omstilling

BÆREDYGTIGHED

Miljø (Environment)

-Klimabeskyttelse,

-Klimatilpasning,

-Bæredygtige marine 
økosystemer og 
beskyttelse af 
vandresurser

-Cirkulær Økonomi 

-Forebyggelse og 
kontrol af forurening

- Beskyttelse og 
reetablering af 
biodiversitet og vild 
natur

Social*

Diver-
sitet og 
lighed

Mennes
kerettig-

heder

Sundhed 
og sikker-

hed

Governance

Bestyrel
sesdiver

sitet
Lige løn

Ledelses
ansvar i 

hele 
værdikæ

den

• OECD’s requirements for multi-National 

corporations; 

• N’s Guiding Principles for Corporations 

and Human Rights;

• The 8 conventions from ILO declaration

• International Bill of Human Rights.

• Sustainable Investment Directive med den 

nye taksonomi (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.

• Et opgør med ustabile og usikre globale 

værdikæder og FMCG

• Anbefalinger til god selskabsskik 

(2021)
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TROLDTEKT

HTTPS://WWW.TROLDTEK
T.DK/OM-OS/TROLDTEKT-
AS/
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HVAD BETYDER DEN 
GRØNNE OMSTILLING FOR 
DE MERKANTILE 
PROFILER?
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Der må forventes om en generel opgradering af alle led og alle 

niveauer i virksomheden, med særlige kompetencer indenfor:

► Alle medarbejdere - Nye forretningsmodeller i en CØ – generel 

forståelse for de nye cirkulære  forretningsmodeller og 

digitalisering.

► Ledelse – på strategisk plan og implementering og forankring på 

medarbejderniveau.

► Indkøb – bæredygtige indkøb, produktdokumentation, nye 

værdikæder.

► Ansvarligt salg – nye forretningsmodeller, produkt dokumentation, 

retursystemer.

► Økonomi – nye ikke-finansielle data, businesscases for frem-

tidens investeringer, CO2-baseline, understøttelse af bære-

dygtighedsdokumentation, udvidet producentansvar, nye ICT-

systemer, mv.

MERKANTILE PROFILER I
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► Logistik – nye materialeinfrastrukturer, koordinering mellem salg 

og indkøb, nye retursystemer, nye transportformer med CO2 

neutrale, selvstyrende enheder, bæredygtige indkøb af transport. 

► Markedsføring og kommunikation. På grund af stigende 

lovgivning mod greenwashing vil der i fremtiden blive stillet krav 

om dokumentation af virksomhedens produkter og virksomhedens 

kommunikation og markedsføring indenfor bæredygtighed og grøn 

omstilling. I dag fraråder Forbrugerombudsmanden brugen af 

ordet; bæredygtighed, med mindre virksomheden har fået 

foretaget en livscyklusanalyse.

MERKANTILE PROFILER II 
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KOMPETENCEPORTRÆT
OG KOMPETENCEBEHOV I 
DEN GRØNNE OMSTILLING 
FOR DE MERKANTILE 
PROFILER
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KOMPETENCERNE I DEN GRØNNE OMSTILLING

✓ Kompetenceportrættet er udarbejdet, vurderet og 

evalueret i samarbejde med virksomheder 

/institutioner.

✓ Deltagerne har lagt vægt på, at de understøttende 

/strategiske kompetencer skal opkvalificeres under 

opbygningen af de faglige kompetencer for at 

implementeringen af den  grønne omstilling lykkes.

✓ Vidensopbygning foregår på kurser og 

kompetenceudvikling foregår i det daglige arbejde 

i takt med, at virksomheden omstilles til en grøn 

økonomi.

✓ Virksomhederne har et ansvar i at uddanne 

medarbejdere og kunder i den grønne omstilling.
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FAGLIGE KOMPETENCER I DEN GRØNNE OMSTILLING (1)

KOMPETENCE BESKRIVELSE AF KOMPETENCE ELEMENT

FAGLIGE KOMPETENCER

Generel viden om grøn 
omstilling og bæredygtighed

Kendskab til megatrends indenfor bæredygtighed og grøn omstilling, som: Cirkulær Økonomi, globale værdikæder og nye forretningsmodeller i 
virksomhederne, skadelig kemi, Klimaneutral energiforsyning og transport, bioøkonomi og biodiversitet, verdensmål.

Branchespecifik viden om grøn 
omstilling og 
bæredygtighedsbegreber

Konkret brancheviden om megatrends, hvordan de er relevante i branchen og hvilke udfordringer de skaber: Kendskab til hvordan ovenstående emner 
spiller sammen og påvirker hinanden i branchen, samt have et overordnet kendskab til de forandringer der kommer på: Øgede krav til dokumentation, 
bæredygtighedsmærkning og ny EU-lovgivning, samt forstå at det betyder nye ikke-finansielle data – bæredygtighedsdata i virksomhederne.

Cirkulær Økonomi, nye 
værdikæder og nye 
forretningsmodeller i branchen, 
herunder teknologiforståelse og 
-udvikling

Forstå at Cirkulær Økonomi betyder nye forretningsmodeller, så produkter og materialer genbruges og genanvendes i fremtiden. Forstå at den 
Cirkulære Økonomi er en vigtig del af det at imødegå klimaforandringerne. Forstå virksomhedens / branchens fulde værdikæde og overordnet kunne 
redegøre for produkternes aftryk i hele værdikæden. Forstå at Cirkulær Økonomi er en vigtig konkurrenceparameter, fordi virksomhederne allerede 
oplever stigende priser på råvarer og halvfabrikata og usikker forsyning af råvarer fra store dele af verden. Sætte sig ind i de retursystemer, 
materialeinfrastruktur og tilbagetagnings-ordninger, som findes eller kommer i branchen. Værdikædearbejdet koblet med den sociale ansvarlighed.

Verdensmålenes kobling til 
bæredygtighed og grøn 
omstilling

Forstå verdensmålene og kunne koble enkelte, relevante verdensmål til de brancherelevante bæredygtighedsemner. Forstå at virksomheden skal 
arbejde strategisk med udvalgte verdensmål tæt på kerneforretningen og hvordan de spiller sammen med de nye EU-dokumentationskrav. De ”røde” 
verdensmål dækker over den sociale ansvarlighed og skal lige såvel ind kobles til arbejdet med bæredygtighed.
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FAGLIGE KOMPETENCER I DEN GRØNNE OMSTILLING (2)

KOMPETENCE BESKRIVELSE AF KOMPETENCE ELEMENT

FAGLIGE KOMPETENCER

Lovgivning og udvidet 
producentansvar – overordnet 
og specifik på bæredygtighed og 
CØ.

Forstå hvordan og hvornår der kommer ny lovgivning i branchen indenfor bæredygtighedsemnerne / megatrends og hvordan det påvirker 
virksomheden og dens produkter. Forstå, hvad det udvidede producentansvar betyder i forhold til kunder, leverandører, produkters levetid, mulighed 
for reparation, tilbagetagning osv.

Dokumentation og mærkning af 
produkter betyder certificering 
og krav om sporbarhed og 
gennemsigtighed

Sætte sig ind i relevante mærkningsordninger, nuværende og fremtidige, private og offentlige. Der indfases EU krav om dokumentation løbende på 
produktkategorier, og forstå hvornår de gælder og hvad de betyder, som EU-PEF, SPI, osv. Generelt forstå kravet om sporbarhed og gennemsigtighed i 
værdikæden via nye digitale mærkninger af produkterne, som materialepas for byggevarer, stregkoder, QR kode, IoT osv. EU mærkning og 16 
bæredygtighedskrav dækker også over den sociale ansvarlighed og arbejdstagerrettigheder.

Bæredygtig leverandørstyring

Indkøb bliver en gatekeeper i den grønne omstilling, derfor skal der være en dybere forståelse for, hvordan man driver bæredygtig leverandørstyring 
længere ned i værdikæden end blot den umiddelbare leverandør og indkøb skal forstå, hvordan kunder bruger bæredygtig leverandørstyring til at 
skabe forandring i deres værdikæde. Forstå begreber som:  Code-of-conduct, etiske standarder osv, som indeholder både den miljømæssige, sociale 
og økonomiske bæredygtighed.

Ikke-finansielle data og nye 
måder at forstå business case 
med TCO og måling af ikke-
finansielle gevinster og risici.

Virksomheder skal i fremtiden redegøre for deres produkters aftryk i værdikæden og dermed forstå grundprincipperne i en livscyklusanalyse og hvilke 
parametre, der måles på, startende med klimagasser, men på sigt helt op til 16 bæredygtighedsparametre, som indfases med EU-PEF (Product 
Environmental Footprint). Forstå hvordan disse data skabes og hvordan de omsættes til business cases i virksomhederne.

Grøn beskatning og grønne 
afgifter

Forstå hvornår nye typer af beskatning, som CO2-afgift, og afgifter på ikke-genanvendelige materialer, mv påvirker branchen og kunderne, og 
priserne i fremtiden. Både priserne på de produkter der sælges, men også priserne på råvarer, afhængige af om de er jomfruelige eller genanvendte. 
Indarbejde skatter og afgifter i Business Cases.
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STRATEGISK UNDERSTØTTENDE KOMPETENCER I DEN GRØNNE OMSTILLING

KOMPETENCE BESKRIVELSE AF KOMPETENCE ELEMENT

STRATEGISK UNDERSTØTTENDE KOMPETENCER

Digitalisering Digitaliseringskompetence bliver essentiel i den grønne omstilling, fordi de digitale teknologier vil betyde meget for, hvordan vi læser 
dokumentationen og mærker vores produkter og tilgår nye data. 

Innovation Alle skal bidrage til innovationen i design af virksomhedens produkter, forretningsmodeller og processer, der sikrer, at bæredygtighed 
integreres i virksomheden.

Forandringsparathed At være parat overfor den forandring som kommer internt og eksternt i virksomheden med nye produkter, nye forretningsmodeller, nye 
kontrakter med leverandører og kunder, nye dokumentationskrav og indsigt i værdikæderne er essentielt.

Selvledelse / projektledelse 
/ ledelse/ motivation Forandring kræver en motivation til selvledelse, projektledelse og ledelse – også i den grønne omstilling.

Kvalitetsbevidsthed / 
Ordentlighed

Den cirkulære økonomi betyder kvalitetsprodukter med lang holdbarhed, hvor fremstillingsmåde, fremstillingssted og indhold af materialer 
og kemikalier skal dokumenteres. Det betyder et opgør med FMCG (brug-og-smid-væk) og billige priser. Derfor er kvalitetsforståelse og 
ordentlighed en vigtig værdi i at håndtere produkter, der skal leve i lang tid og som bliver dyrere.   

Samarbejde / 
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering er vigtig. Nye aktører skal arbejde sammen og den grønne omstilling betyder at nogle vil miste forretning og 
arbejdsopgaver, og andre vil få nye opgaver på kort sigt. På langt sigt betyder den grønne omstilling givetvis vækst i beskæftigelsen, men på 
kort sigt kan dette virke usikkert og kræve nye samarbejder.  Dette også på de interne linjer i virksomheden.

Kommunikation

/markedsføring

Kommunikationskompetence, både internt og eksternt bliver essentiel i formidlingen af den grønne omstilling, herunder den enkelte 
virksomheds rolle/konkurrence parameter i den grønne omstilling. Særligt skal der være øget opmærksomhed på ikke at gøre brug af
overdreven grøn lovprisning, der ikke er dokumenteret i livscyklusanalyser (greenwashing).
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KOMPETENCEBEHOV OG 
KOMPETENCEUDVIKLING
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KOMPETENCEBEHOV I FORLÆNGELSE AF GRØN OMSTILLING

► Kompetenceportrættet er en generisk model, der kan bruges i kompetenceudviklingen af alle typer og niveauer

af medarbejdere i den grønne omstilling – men her adresseret i det merkantile område.

► De deltagende virksomheder/institutioner er meget ambitiøse i behovet for kompetenceløft for at lykkes med

den grønne omstilling.

► Virksomheder og institutioner et optaget af, at den grønne omstilling starter hos ledelsen – og at ledelsen skal

understøtte kompetenceløftet i virksomhederne/institutionerne.

► Kompetencegabet er fundet stort på tværs af jobområder på grund af et generelt lavt, nuværende

kompetenceniveau i alle dele af virksomhederne/institutionerne og for alle profiler samt en forventning om et højt

fremtidigt kompetenceniveau.

► Virksomhederne har fokus på at rådgive samarbejdspartnere/kunder indenfor grøn omstilling, hvilket også stiller

krav til kompetenceniveauet!
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KOMPETENCEBEHOV OG KOMPETENCEGAB

► De deltagende virksomheder/institutioner har vurderet, at det fremtidige kompetenceniveau skal

ligge på taksonominiveau 3 (analysere/beherske - Bloom) for både de faglige og de

understøttende/strategiske kompetencer.

► Kompetencekrav til de eksternt vendte jobområder (salg og indkøb) ligger for fagkompetencer på 

niveauet 3 – 3,5 og niveauet 3 – 3,5 på de understøttende/strategiske kompetencer.

► Kompetencekrav til de interne jobområder (HR, kommunikation, administration mv.) ligger på 2 – 2,5 

(forstår og anvender - Bloom)  på de faglige kompetencer og de understøttende/strategiske 

kompetencer på 3. 

► Undtagelsen er dog jobområdet, som skal håndtere ikke-finansielle data, her forventes også et højt 

kompetenceniveau svarende til 3 på de faglige kompetencer og 3 på de understøttende/strategiske 

kompetencer.

► De deltagende virksomheder er usikre på, hvilken afdeling i virksomhederne/institutionerne, der 

fremover skal håndtere de ikke-finansielle bæredygtighedsdata. 



Side 2626

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCEUDVIKLING

► Da virksomhedernes/institutionernes ambitioner er høje og kompetencegabet stort. Anbefales et

egentligt forløb/trædesten som målrettes jobprofiler og hvor moduler tilføjes i takt med

implementeringen af den grønne omstilling.

► Det vurderes, at der er behov for et generisk løft for alle – på tværs af brancher og jobområder – og

herefter branchespecifikt og rollespecifikt.

► Det generiske forløb kan afvikles samlet på tværs af jobområder og delvis også på tværs af brancher,

om end der skal tages højde for brancheforskelle især i den cirkulære økonomi. Dette giver en

effektiv kompetenceudvikling af et stort antal mennesker, der har behov for et betydeligt løft.

► At der bør tænkes progression ind i kursusforløbene for at imødekomme det store kompetencegab,

hvilket betyder at det ene kursus bygger oven på det foregående, startende med introkurser og siden

profilspecifikke kurser for eks. sælgere, indkøbere og controlleren i den grønne økonomi, samt

yderligere supplering for de medarbejder der bestrider nogle af de kompetencer der er afdækket her.

► At medarbejdere understøttes løbende i udviklingen af kompetencerne i den grønne omstilling, derfor

skal virksomheden være parate og i gang med den grønne omstilling, før der kan kompetenceudvikles

på medarbejderne. Medarbejderne kan ikke i sig selv drive den grønne omstilling.



Side 27

MULIGE BARRIERER I 
VIRKSOMHEDERNE FOR 
UDDANNELSE INDEN FOR 
GRØN OMSTILLING. 



Side 2828

MULIGE BARRIERER

► Der er i den offentlige debat fokus på udvikling af STEM kompetencer til energiomstillingen og meget 

lidt fokus på at det er en omstilling af samfundet og os alle – og dermed også i særdeleshed de 

merkantile profiler. 

► Kompetencegabet er højt og virksomhederne har svært at rekruttere kompetencer indenfor den 

grønne omstilling.

► Det er virksomhedernes ansvar at få opgraderet de eksisterende medarbejdere til den grønne 

omstilling.

► Hvordan skal en virksomhedsleder støtte sine medarbejdere og være rollemodel, når der også er et 

kompetencegab på ledelsesniveau?

► Det er ikke nok med opdatering på kursusniveau (enkelt-dag).

► Der er behov for opgradering af undervisere og en integrering af grøn omstilling på 

uddannelsesinstitutioner.

► Hvad tænker I?



Side 29

ERFARINGER, SPØRGSMÅL 
OG REFLEKSIONER



Side 3030

HVORDAN KOMMER DU VIDERE….

► Bøgerne: Grøn omstilling i virksomheder

► Ledelseskursus i Sustainable Leadership

► www.c-c-e.dk



Side 31

OPSAMLING OG 
AFRUNDING. V/MERETE 
CHRISTOFFERSEN 
UDDANNELSESNÆVNET.



Side 3232

TEAMET

Birgitte Hoberg Sloth

Partner, BDO

Gitte Haar

Direktør, CCØ

Mari-Louise Bolvig Hansen

Senior Consultant, BDO

Birgitte er partner med særligt fokus på 

forretningsudvikling, organisatorisk transformation, 

implementering, forandring, strategisk HR, performance 

management og kompetenceudvikling. 

Gitte er ansvarlig for Center for Cirkulær Økonomi som 

rådgiver af virksomheder i grøn omstilling, 

bæredygtighed og Cirkulær Økonomi. 

Mari-Louise arbejder med processer, 

kompetenceudvikling, implementerings- og 

organiseringsprojekter i tæt samarbejde med Birgitte 

Sloth. 



Side 3333

BLOOMS TAKSONOMI

DELKOMPETENCE 0 1 2 3 4

Taksonomi Intet kendskab  Kender til
Forstår og 

anvender

Analyserer og 

behersker

Vurderer og 

syntetiserer

Delkompetencen:

Forandrings-

parathed

Ser ikke et 

forandringsbehov 

eller oplever det 

irrelevant

Udviser fleksibilitet 

og forandringsvilje

Fungerer effektivt i 

et foranderligt 

miljø 

Guider andre i, 

hvordan man 

agerer i et 

foranderligt miljø

Leder 

medarbejdere 

gennem 

forandringer

BLOOMS taksonomi har ligget til grund for afdækning af nuværende og fremtidige kompetencebehov

Nedenfor vises eks. for kompetencen ‘Forandringsparathed’



Side 3434

TRÆDESTENSMODEL TIL DE 10 KOMPETENCEPROFILER

KURSER

INTRODUKTIONSKURSER I 3 MODULER SOM ALLE 

DELTAGER I

SUPPLERINGSKURSER TIL OPGRADERING AF DE SPECIFIKKE 

PROFILER

JOBPROFILER

INTRO TIL GRØN-

OMSTILLING, SAMT 

KOBLING TIL 

VERDENSMÅL

(MODEL 1)

BRANCHESPECIFIK 

GRØN OMSTILLING

(MODUL 2)

CIRKULÆR ØKONOMI, 

NY VÆRDIKÆDE OG  

FORRETNINGS-

MODEL (MODUL 3)

DET ANSVARLIGE 

SALG 

SÆLGEREN I DEN 

GRØNNE ØKONOMI

BÆREDYGTIG 

LEVERANDØR-

STYRING

HÅNDTERING AF 

IKKE-FINANSIELLE 

DATA

Salg B2B    

Salg B2C    

Indkøb    

Event- og oplevelses-

koordinator *    () ()

Controlleren i den 

grønne økonomi **    

HR-assistent    ()
Adm. (ITC, reception, 

sekretær)    () ()

Adm. Sagsbehandling 

(offentlig virksomhed)      

Kommunikation og 

markedsføring    () ()

Logistik og spedition    ()
TAKSONOMINIVEAU 

(Blooms) 1 2 2 3-4 3-4 3-4


