
Sustainable Business Soloutions 
Sustainable Business Solutions er en full service rådgivnings- og kompetencevirksomhed,  
der hjælper med at gøre bæredygtighed og CSR konkret, kommercielt og køreklart for virksomheder i en 
lang række a brancher og industrier.  
 

 

CASE: Foretag en -analyse og kortlægning af krav og regulativer iht. ESG for finanssektoren med 

henblik på at udvikle et ESG koncept målrettet banker og sparekasser.  
 

1 
 

OVERBLIK 

Virksomhed Sustainable Business Solutions 
Lokation Ellemosen 3, 8680 Ry 

Kontaktperson Thue Brik Svenningensen, CEO & Helle Bergstrøm, Director 

 

VIRKSOMHEDSPROFIL 

Sustainable Business Solutions ApS er en full service rådgivnings- og kompetencevirksomheder, som 

hjælper med at gøre bæredygtighed og CSR konkret, kommercielt og køreklar til alle typer af forretninger. 

Stigende krav og regulativer fra EU har medført, at virksomheder de seneste år har skullet fokusere mere 

på ESG og klimarapportering i deres daglige drift. Sustainable Business Solutions’ konsulenter har mange 

års erfaring, og tilbyder et helt set-up med, rådgivning, rapportering og dokumentation, hvor de varetager 

hele økosystemet af ESG.  

 

I dag bruger virksomhederne rapporteringerne og dokumentationen til at leve op til førnævnte krav og 

regulativer iht. ESG, men ser også muligheden i at benytte arbejdet til kontinuerligt at forretningsudvikle, 

innovere og markedsføre sig til kunder, da en god ESG-rapportering og -profil er blevet et væsentligt 

konkurrenceparameter for en virksomhed.  

Sustainable Business Solutions arbejder foruden med rådgivning og rapportering inden for ESG og CSR, også 

med uddannelse igennem deres Akademi, hvor der tilbydes kurser til virksomheder og private, som ønsker 

en større forståelse inden for området. Virksomheden opererer primært på B2B markedet, men favner 

bredt og mangfoldigt, hvad angår virksomhedskunder i forskellige størrelser og brancher.  

Virksomheden bestræber sig påat tilbyde det samme ESG-management set-up til alle kunder, men 

differentieret ud fra en individuel afdækning af virksomhedens behov inden for ESG og klimarapportering, 

hvor der er kunder inden for tech, finans, industri, produktion, førdevare, indretning og ejendomme. (er det 

relevant?) 

 

Sustainable Business Solutions har hovedsæde i Ry, Aarhus og er en 4 år gammel virksomhed med 7 ansatte 

på nuværende tidspunkt. Der er en flad organisationsstruktur, hvor de ansatte skal kunne favne bredtbredt 

indenfor rådgivning og undervisning i ESG og bæredygtighed. Virksomheden  praktiserer agilitet i deres 

arbejde, hvor der er fokus på konstant at kunne innovere og udvikle sig for at være på forkant med de 

lovgivningsmæssige krav og tendenser indenfor området.  

 

Den seneste tid har Sustainable Business Solutions arbejdet efter at få en større forståelse for hvilke krav, 

regulativer og behov der forekommer inden for finanssektoren, for at kunne udarbejde relevante 



  

 
 

rådgivningsløsningertil dem.  

 

CASEBESKRIVELSE 

Dansk erhvervsliv står overfor et paradigmeskifte Man fristes til at kalde det den perfekte storm, fordi 

virksomhederne bliver ramt fra alle sider og sat skakmat. Udviklingen er blandt andet drevet af, at EU har 

lanceret alle tiders mest omfattende og stramme direktiver og forordninger, der skal fremme grøn og 

bæredygtig omstilling. Måden man arbejder med bæredygtighed på bliver nu mere formaliseret og 

standardiseret i form af rapporteringspunkter end nogensinde før.. Omvendt har de stigende krav også 

gjort, at bæredygtighed og ESG er blevet konkurrenceparametre, som flere virksomheder benchmarker sig 

på og bruger i deres kommercielle aktiviteter.  

Ud fra ovenstående har Sustainable Business Solutions påbegyndt arbejdet med at udforme et ESG-koncept 

til finanssektoren med særligt fokus på banker og pengeinstitutter, som kan tilbyde de af deres kunder, der 

ønsker en valideringen af deres arbejde med ESG og ikke mindst parathed i forhold til krav og 

forventninger. Ideen er allerede blev grovskitseret for flere banker,  som ønsker at deltage som 

sparringspartner i udvikllingsprocessen.  

 

Sustainable Business Solutions ønsker, at projektgruppen skal konceptualisere og udarbejde et framework 

til et ESG-koncept , som er kompatibelt til finanssektoren og bankernes krav og behov for at validere deres 

kunder, bl.a. i forbindelse med kreditværdighedsvurderinger, hvor ESG er en parameter. Modsat skal det og 

i høj grad også være et brugbart produkt for kunderne til at forstå deres status quo ift. Branchen, markedet 

og generel udvikling på ESG-området. For at kunne påbegynde konceptualiseringen, skal projektgruppen 

have en klar forståelse for den ESG-teknik og de målepunkter, som danner grundlag for 

konceptualiseringen. Dertil ønskes en klarlæggelse af, hvorvidt der findes nogle sammenlignelige produkter 

på markedet, som allerede tilbydes til banker fra andre udbydere.  

Konceptualiseringen af ESG-tilstandsrapporten tager udgangspunkt i de dialoger, som Sustainable Business 

Solutions allerede på nuværende tidspunkt har haft, hvor der skal laves en behovsafdækning og 

kravspecifikation som skal forme konceptet.  

Det er projektgruppens ansvar at kvalificere, hvad ESG-konceptet skal indeholde samt udarbejdelse af 

designet, som skal have et professionelt, visuelt udtryk. Afslutningsvis kan der laves et oplæg til en mulig 

prismodel, som Sustainable Business Solutions kan tage med i deres forhandling til bankerne.  

 

Der vil halvvejs i projektets forløb skulle laves en midtvejspræsentation af projektgruppens arbejde til 

virksomhedens ledelse, hvori man drøfter retningen og mulige justeringer af de nuværende resultater.  

 

Der er et ønske om at have et klart defineret koncept efter de 12 uger, som er parat til at blive testet på 

yderligere banker.  

 

 

KONKRETE OPGAVER  

De konkrete opgaver for casen er inddelt i følgende faser: 

 

0. Fase: Onboarding og fastlæggelse af overordnet målsætninger. 



  

 
 

0.1. Onboarding til virksomheden, deres vision, yderlser, strategi, organisation samt markedet 

Sustainable Business Solutions opererer i 

0.2. Frekrevnsafstemning: Frekvens af feedback og løbende sparring. Fokus på at konkretisere 

de relevante kontraktpersoners ansvar under og efter processen 

0.3. Diskuter projektets forskellige faser og vægtningen/prioriteringen sådan at tiden bliver 

brugt bedst og på mest effektiv vis 

0.4. Konkretiseringen af projektgruppens nuværende viden om ESG-teknikker og målepunkter 

til opgaven  

0.5. Dybdegående introduktion af udfordringer og det ønskede resultat  

0.6. Dybdegående introduktion af de findings Sustainable Business Solutions har fået af 

nuværende banker – Hvordan kan/skal dette bruges i det fremadrettet arbejde 

0.7. Udarbejdelse af projektplan af projektgruppen 

0.7.1. Heri fokus på at opstilles deadlines, milepæle, opgaver og dato for 

midtvejsevaluering. Dette tager gruppen afsæt i undervejs i projektet ud fra en agil 

tankegang 

 

1. Fase: ESG-teknik (nøgletal) og beregningsmetoder samt forståelse for nuværende data  

1.1. Klar defineret retning af ESG-teknikken/er (ESG-nøgletal) 

1.1.1. Projektgruppen skal have en fælles forståelse for de ESG-parametre som skal 

inkorporeres i projektet og konceptualiseringen  

1.2. Gennemgå nuværende data og findings fra de to banker  

1.2.1. Få en forståelse for finanssektoren og bankernes nuværende arbejde med 

bæredygtighed og ESG 

1.2.1.1. Herunder fokus på deskresearch af de mest relevante 

opmærksomhedspunkter/kriterier som den nationale finanssektor har fokus på 

1.2.2. Foretag en behovsafdækning og kravspecifikation af væsentlige punkter, som skal 

bruges i konceptualiseringen 

1.2.3. Analysere hvilke målepunkter som er væsentlige at have med i konceptualiseringen  

1.3. Analysere om der forekommer nok data og viden til at konceptualisere på ESG-

tilstandsrapporten ud fra det eksisterende 

1.3.1.1. Kritisk stillingtagen til om der mangler væsentlige punkter, som skal indhentes 

for at kunne udarbejde konceptualiseringen  

1.3.1.2. Vurdér om der skal indledes yderligere dialoger med banker for at verificere og 

danne stærkere grundlag for konceptualiseringen  

 

2. Fase: Udarbejde første udkast til konceptualiseringen  

2.1. Konceptualiseringen påbegyndes og der kan med fordel kigges på at besvare fl.g. i 

processen:  

2.1.1. Hvem er målgruppen? Fokus på at forstå projektets to kundegrupper (bankerne og 

bankernes kunder). Der skal forholdes til sammenligne og differentiere krav til ESG 

og bæredygtighed 



  

 
 

2.1.2. Problemløsning - Fokuser på at definere problemet og problemomfanget og 

konteksten, som konceptualiseringen kan/skal løse. Udarbejdelse value proposition 

på konceptualiseringen (customer profile og value map) 

2.1.2.1. Hvad er kundens customer profile i denne kontkest? 

2.1.2.2. Hvad er kundens pains i denne kontekst? 

2.1.2.3. Hvad er kundens gains i denne kontekst? 

2.1.2.4. Hvad er Sustainable Business Solutions produkt og service i denne kontekst? 

2.1.2.5. Hvad er Sutainable Business Solutions Gain Creators i denne kontekst? 

2.1.2.6. Hvad er Sustainable Business Solutions Pain Relievers i denne kontekst? 

2.1.2.7. Udarbejdelse af en value proposition (værditilbud) som kan indgå i 

konceptualiseringen  

2.2. Med afsæt i projektgruppens findings via behovsafdækningen og kravspecifikationen, 

påbegyndes konceptualiseringen af ESG-konceptet 

2.2.1. Brainstorm på udformning og indhold af koncept, analysemodel til vurdering af en 

virksomheds arbejde med ESG og bæredygtighed og output, herunder selektering 

og relevansprioritering af mulige in-puts  

2.3. Udarbejdelse af visuelt og grafisk udtryk  

2.3.1. Med afsæt i finanssektoren og bankernes miljø, vurderes der hvilket visuelt udtryk 

der stemmer overens med deres behov og krav 

2.3.1.1. Hvordan ønsker de formatet af et ESG-koncept? Pp-præsentation? Visuel 

folder? PDF-dokument? Videoanimation? mv.  

2.3.1.2. Vurdér yderligere hvilket format der kan dække alle bankernes kunder, når 

bankerne skal præsentere produktet  

2.4. Udarbejdelse af mulige ressourceberegning og samarbejdsform ved konceptualiseringen 

2.4.1. Hvor mange ressourcer skal en bank allokere til at implementere produktet i 

samarbejde mellem bankerne og Sustainable Business Solution? 

2.4.2. Hvordan kunne en samarbejdsform se ud ved implementering af produktet i 

samarbejde mellem bankerne og Sustainable Business Solution? 

 

3. Fase: Projektgruppen fremlægger en Mock-up på konceptualiseringen af den nuværende ESG-

tilstandsrapport til Sustainable Business Solutions 

3.1. Præsentation af projektgruppens nuværende resultater og findings inden påbegyndelse af 

konceptualiseringen  

3.2. Nuværende standpunkt af konceptualiseringen af ESG-konceptet 

3.3. Mock-up på ESG-konceptet 

3.3.1. Her kunne der ligge vægt på: Designet af rapporten, den bagvedliggende 

analysemodel, indholdet, visualiseringen, formatet mv. 

3.4. Feedback og evalueringen af retningen og nuværende resultater 

3.4.1. Der er fokus på at projektgruppen og ledelsen bliver align med den fremadrettet 

proces og mulige justeringer på konceptualiseringen  



  

 
 

3.5. Status på tidshorisonten – Hvor langt projektgruppen i processen i henhold til udarbejdede 

projektplan? 

 

4. Fase: Validering og justering af nuværende konceptualisering samt præsentation til 

projektlederne. Pilottest på banker hvis projektgruppen finder tid til dette afslutningsvis. 

4.1. Projektgruppen arbejder videre på konceptualiseringen ud fra feedback af ledelsen 

4.2. Projektgruppen kan påbegynde en skitsering/udarbejdelse af en mulig prismodel på ESG-

konceptet, som Sustainable Business Solution kan bruge  

4.3. Præsentation af færdig ESG-konceptet til ledelsen  

4.4. Projektgruppen skal finde 1-3 banker, som de kan pitche ESG-konceptet for. Feedback skal 

med til udforme, ændre og eller optimere det nuværende, hvis tiden er til det. Denne 

prioritering afstemmes intern i projektgruppen og projektlederne hos Sustainable Business 

Solutions 

 

 

 

ØNSKET UDBYTTE FOR VIRKSOMHEDEN 

Efter forløbet vil virksomheden gerne stå i hånden med: 

1. Et udarbejdet ESG-koncept som er kompatibelt for banker at implementere og formidle til bankens 

kunder 

2. Pilottest af ESG-koncept på 1-3 udvalgte banker og deres feedback herom, hvis muligt. 

3. Et udarbejdet Value Proposition på ESG-koncept målrettet bankerne. 

4. En mulig pris- og samarbejdsmodel/form i henhold til konceptet  

 

RELEVANTE FAGLIGHEDER TIL CASEN 

• Forretningsudvikling, innovation, projektstyring, projektledelse, processtyring 

• CSR, EGS- og CSR-lovgivning og bæredygtighed.  

• Designprocesser 

• Grafisk design, multimediedesigner, webdesigner  

• Kreditvurdering i banker 

• Salg  

 

 

 

TALENTPROFIL 

Sustainable Business Solutions er på udkig efter et projektteam, som brænder for forretningsudvikling og 

innovation, og forstår sig inden for den bæredygtige agenda. 



  

 
 

Som team får man i dette projekt stor medindflydelse på processens del- og og slutresultater og kommer til 

at få kyndig sparring af Thue (CEO) og Helle (Director), som har stor erfaring iden for området.  

I vil komme til at indgå i en flad, men dynamisk organisation, hvor der er fokus på innovative processer og 

udvikling.  

Man skal kunne varetage og inkorporere bæredygtige løsninger og viden ind i projektets løbende outputs, 

når man arbejder med opgavens del- og slutresultater.  

Man vil få stillet eget kontorfællesskab til rådighed, og hvis man ønsker hjemme-arbejdsdage aftales dette 

internt mellem Thue og Helle og det resterende projektteam.  

Man skal vælge Sustainable Business Solutions, hvis man kan li’ at indgå en flad og dynamisk organisation, 

hvor det daglige arbejde berører tematikker af højeste relevans indenfor arbejdsmarkedet.  

 


