
Hvordan kommer SMV i gang eller 
videre med grøn omstilling

Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen

Bæredygtig Bundlinje 21. marts 2019 på Docken
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➢ SMV og markedet

➢ Anbefaling 1: Forstå udfordringer der omhandler bæredygtighed

➢ Anbefaling 2: Forstå dine kunders forventninger

➢ Anbefaling 3: Brug værktøjer og netværk

➢ Opsummering af anbefalinger 

Hvordan kommer  SMV videre med grøn omstilling
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Vores største medlemmer
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Servicesektoren står for 72 procent af 
beskæftigelsen i de private erhverv

Andel af den samlede private beskæftigelse
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Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik
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Figur 3:

SMV og markedet



Opfattelsen langt fra virkeligheden

Hvor arbejder danskerne i den private sektor?

Kilde: Danmarks Statistik og Norstat for Dansk Erhverv
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Tabel 1:

Landbruget Industrien Bygge- og 
anlæg

Servicesektoren

Befolkningens
opfattelse

Virkeligheden

13 pct. 23 pct.30 pct. 34 pct.

4 pct. 9 pct.15 pct. 72 pct.

SMV og markedet
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SMV og markedet

- 99% virksomheder i DK = SMV (gns <4 
ansatte)

- Hovedpart mikro SMV< 10 ansatte

- Er typisk inden for handel og service 

- Typisk få kompetencer i bæredygtighed

- Meget afhængig af markedsefterspørgsel

- Kunder er private/offentlige virksomheder 
og forbrugere
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Anbefaling 1: Forstå udfordringerne der omhandler bæredygtighed

Ref. Mærk din Forretning, 2018

Høj Aktuelt!!!
Ressourceknaphed, klima og biodiversitet -skaber 
krav og forventninger for forretning – feks:

• Voksende krav til produktdesign og genanvendelse

• Regulering af plastforbrug

• Bæredygtige emballager og producentansvar!

• Voksende krav til sporbarhed og dokumentation 

til kemi og materialer

• Øget leverandørsamarbejde på tværs af grænser

• Voksende nødvendighed af holistisk tilgang til 
ansvarlig virksomhedsledelse
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Anbefaling 2: Forstå dine kunders krav og forventninger

Forbrugere – ønsker at handle ansvarligt
- påvirket at medier og forbruger mærker 

Offentlige virksomheder – forholder sig til udbudslov og politiske målsætninger
- dokumentation med mærker og anden dokumentation

Private virksomheder – CSR mål og krav fra egne kunder
- leverandørkrav, CSR-normer, dokumentationskrav
- forbrugertrends
-lav pris ifm offentlige udbud

SMV

Private 
virksomheder

Offentlige

virksomheder
Forbrugere

Eksport
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Varen er sundere for mig (fx fri for skadelige stoffer)

Varen tager større hensyn til miljøet

Varen tager større hensyn til arbejdsmiljøet for dem, der producerer den

Varen tager større hensyn til dyrevelfærd

Andre årsager

Ved ikke

Hvad er den vigtigste årsag til, at bæredygtighedsmærker er vigtige for dig, 
når du køber fødevarer?

Miljø som tema har indhentet sundhed

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv november 2018 n = 1.008

Forbrugerne – ønsker at handle ansvarligt
- påvirket af medier og forbruger mærker 
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv november 2018 n = 1.008

Hvor stor betydning har mærkningsordninger på 
dine indkøb

➢ Interessen for at 
bruge mærker er 
faldet !

?
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➢ Forbrugere vil gerne leve bæredygtig
➢ Flertallet ved ikke, hvad det vil sige
➢ Blot 22 % af forbrugerne kan navigere
➢ Mærker er ikke hvor forbrugerne er
➢ Kunder har brug for mere og bedre information

Berlingske 17. marts 2019

Forbrugerne
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Offentlige virksomheder / kunder



Anbefaling 3: Brug værktøjer og netværk

Troværdige mærker jf FOM
"Brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i 
markedsføringen”

➢ Transparent ordning
➢ Uafhængig certificering
➢ Relevante kriterier
➢ Inddragelse af interessenter

Case – hvordan vælges de rigtige mærker i   
forretningen (de troværdige og markedsrelevante) 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46475/2016-miljmssige-og-etiske-udsagn.pdf
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”Butterfly”- modellen

- Værktøj til at vælge et 
mærke der passer til 
forretningen

- Vurdere alle typer 
mærkers troværdighed 
og markedsværdi (36 
kriterier – 8 værdier)
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Mærkemarkedet i Danmark – feks for ”tøj og mode”

Miljø /Social Miljø / Social 
Økonomi

Miljø Sundhed Økonomi Miljø 
Sundhed

Miljø / Social 
Sundhed / Økonomi



Anbefalinger til SMV og kunderne til bæredygtig omstilling

• Følg med i medier og fagskrifter

• Bliv medlem af relevante brancher og netværk

• Invester i egne kompetencer - så vidt muligt

• Søg tilskudsmidler til bæredygtig omstilling fx til cirkulær økonomi

• Brug de rigtige mærker – gå videre og indtænk bæredygtighed i hele virksomheden

• Kommuner – efterspørg SMV løsninger (ikke kun mærker) igennem markedsdialog 
og nye typer udbud (TCO/funktion) –skaber efterspørgsel og styrker SMV 
investeringer til flere bæredygtige løsninger

• Kommuner – skab fælles udbudskrav i større indkøbsfællesskaber for at ensarte 
jeres udbud 
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