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Hvem er vi?





FN’S DEFINITION

Bæredygtighed er en udvikling 
som imødekommer dagens 
behov, uden at ødelægge 
mulighederne for, at 
kommende generationer kan 
få deres behov dækket.





Environment
Klima-indsats

Ressourcer/affald

Biodiversitet

Social
Lige muligheder/diversitet

Sundhed

Fællesskab 

Governance
Ledelse

Transparens

Aflønninger

ESG-FRAMEWORK’ET

ESG-data

Ikke-finansielle data, investorer og 

analytikere i stigende grad efterspørger, 

når de skal vurdere et selskabs evne til 

værdiskabelse og vækstmuligheder. 

Formentlig rapporteringsstandard på vej. 



Environmental, Social, Governance skaber: 

• Øget salg

• Færre produktionsomkostninger 

• Større regulatorisk spillerum

• Medarbejdertilfredshed

• Gør investeringer mere langsigtede

63% oplever positive økonomiske 

effekter ved at indtænke ESG

70% af forbrugere vil betale 5% 

mere for et grøn produktet, hvis 

det performer ligeså godt, som 

alternativet

De 100 bedste virksomheder der 

arbejdede med ESG generede 

2,3-3,8% højere i afkast 







UDVIKLINGEN I FORVENTNINGER TIL 
VIRKSOMHEDERNES ROLLE

Overholde 
lovgivning. 
Beskytte 
license to 
operate

Forretning er bare forretning Det er god forretning at bidrage til verden

Reducere 
skadelige 

påvirkning af 
samfundet

Sætte brand 
i spil for en 

bedre verden 
med holdning 
og handling

Gøre 
samfunds-
opgaven til 

forretningen



SHAREHOLDER CAPITALISM TO  
STAKEHOLDER CAPITALISM

A company's (...) performance must be measured

not only on the return to shareholders, but also

on how it achieves its environmental, social and 

good governance objectives.

Davos-Manifestet 2020









Natur og miljø

Klima

Arbejdsforhold

Menneskerettigheder

Økonomisk lighed

Ligestilling

88%

86%

52%

50%

39%

33%

87%

81%

36%

30%

26%

21%

83%

73%

39%

32%

30%

23% 2019 2020 2021

Spm: Andel der er enige eller helt enige i, at 

bæredygtighed handler om: 

Advice Bæredygtighedsbarometer 2021

Hvad vil kunderne efterspørge i fremtiden?

HVAD HANDLER BÆREDYGTIGHED OM?



• Nej. Milevidt fra mode-tendenser; disruption, 

innovation m.v. 

• Bliver omdrejningspunkt for dansk og international 

politik og virksomheder mindst det næste årti 

• Klima og energi-fokus erstattes af cirkulær økonomi, 

ressourcer og gennemgribende bæredygtighed)

• Omfavnet massivt af virksomheder og organisationer

• Ikke længere et reelt valg – er efterhånden qualifier. 

• Alle skal tage stilling, tage ansvar – og finde egne veje
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ER BÆREDYGTIGHED EN 

FLYGTIG TREND? 









MANGLENDE 
MEDARBEJDERE 

OG TID

KRAV OM 
DOKUMENTATION 

STIGER

BEHOV FOR 
VIDEN OG 

VÆRKTØJER

FREMMER 
KONKURRENCEEV

NEN

Lidt mere end hver fjerde 

SMV oplever at manglende 

medarbejdere og tid er 

den største barriere for 

virksomhedens grønne 

omstilling

Kilde: Danmarks 

Erhversfremmebestyrelse

71% af SMV-ledere 

mener at arbejdet med 

bæredygtighed fremmer 

konkurrenceevnen

Kilde: Zero Carbon og Asnet

Behov for konkret viden 

og værktøjer hos 

SMV'er, som fx 

klimaregnskab

Kilde: Danmarks 

Erhversfremmebestyrelse

75

75% af SMV'er oplever 

krav om dokumentation 

om bæredygtighed fra 

virksomheder de 

handler med

Kilde: Dansk Industri

SMV’ERS OPLEVELSE AF BÆREDYGTIGHED



HVAD ER SÆRLIGT VIGTIGT 
FOR SMV’ERNE?



1. BÆREDYGTIGHEDSKRAV
I OFF. OG PRIVAT INDKØB

Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb
(okt. 2020) slår fast, at offentlige indkøb (380 mia. kr) skal
være med til at realisere 70%-målsætningen.

Dansk Industri har ambition om at 80% af de offentlige
indkøb i Danmark i 2025 skal være bæredygtige.

Næsten halvdelen af EU-udbud (juni 2019- marts 2020)
indeholdt ord, som indikerer, at udbuddet lægger vægt på
bæredygtighed (fx miljømærker eller LCAer).



8 ud af 10 danske investorer interesserer sig I nogen
eller høj grad for bæredygtighed, når de investerer.

I de syv første måneder af 2021 har "bæredygtige" 
eller "grønne" fonde registret et nettokøb på 
13 mia. DKK, svarer til 30% af samlede nettokøb 
af danske detailfonde

/Finans Danmark

64% af investorer svarer at de har øget
bæredygtige investeringer indenfor de 
sidste fem år.

Kilde: Kapitalforvalteren Schrodes

2. TILTRÆKNING AF 
INVESTERINGER



3. INDFØRSEL AF 
CO2-AFGIFT - VIL 
KRÆVE OMSTILLING 

I år vil regeringen træffe beslutning om 
en ny og ambitiøs afgift på CO2, som skal 
sikre, at »de virksomheder, der belaster 
klimaet, selv betaler for deres udledning«

Statsminister Mette Frederiksen
1. januar 2022



af unge medarbejdere mener, 

at deres job er ”mere 

end bare et job”. de 

forventer, at atbejdet giver 

mening, og at de kan relatere 

til virksomhedens værdier

Great Place to Work-undersøgelse 2021

4. REKRUTTERING AF DEN NYE 

GENERATION AF MEDARBEJDERE

Kilde: Dansk Industri analyse 2019
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/10/de-unge-onsker-arbejdsgiver-med-godt-ry/



HVAD OPNÅR VIRKSOMHEDER VED AT UDVISE 

SAMFUNDSANSVAR?

Kilde: Dansk Erhvervs analyse: Forventninger  til 

virksomheders samfundsansvar – pres og muligheder, 2020





1. Forstå og lyt

2. Justér og Kommunikér

3. Sæt dit brand på spil via 

handling og markeringer

4. Samfundsopgaven er din forretning 

Alle virksomheder Fleste virksomheder Mange virksomheder Få – men stadig flere virksomheder

MODENHEDS-NIVEAUER



1. Forstå og lyt

2. Justér og Kommunikér

3. Sæt dit brand på spil via 

handling og markeringer

4. Samfundsopgaven er din forretning 

MODENHEDS-NIVEAUER

Monitorer stakeholdere og 

forbruger –ønsker 

Fix hygiene-faktorer

Issues management

Skærp jeres brand

Kommunikér proces

& resulter

Forfin produkter og forbruger-

oplevelser systematisk

Mobilisér stakeholdere og lav 

partnerskaber 

Lav kampagner 

Identifcér forretningsmodeller, som udvikler 

jeres kerne-bidrag 

Opbyg business cases

Operationalisér og eksekvér 



EN REALISTISK BÆREDYGTIG SMV-VEJ

Kundernes efterspørgsel

• Hvilke kunder kontakter jer nu?

• Hvad forventer de af jer?

• Efterspørger de det grønne? 

• Tror I, de kommer til at gøre det 
mere fremover? 

• Vil tilvækst i ”grønne” kunder 
komme fra nuværende kunder, 
eller er de helt nye? 

Medarbejderes ønsker

• Hvilke medarbejdere tiltrækker I 
nu? (geografi, ekspertise, ønsker)

• Hvad forventer de af jer på det 
grønne?

• Ønsker I at tiltrække flere 
medarbejdere?

• Ønsker I at tiltrække andre 
medarbejdere?

Markedet

• Hvordan kan I differentiere jer?

• Hvad gør de store i markedet?

• I hvilken grad og med hvilken 
hast kommer grønne krav og 
ønsker til vores sektor

• Hvor vigtigt at være first mover?

• Hvilken betydning for investorer?  

Strategi / Produkter / Adfærd / Investeringer – Ejere, aktionærer, finansiering

Omverdens-relationer / Stakeholder-arbejde – Kunder, samarbejdspartnere

Kommunikation / Markedsføring / Positionering – Web, PR, SoMe, materialer
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Adfærd
- Domicil

- Ressourceforbrug

- Besparelsespotentialer

Bæredygtig

virksomhed

Indsigter/viden
- Efterspørgsel hos kunder 

- Sætte viden i spil 

Strategi
- Kvalificerede valg, som tager multiple hensyn

- Gradvis indfasning (mulighed for at lære)

Positionering/branding 
- Differentieringsmuligheder og ”Konkurrentoverblik”

- Grøn profil

- Bæredygtige digitale muligheder

Omverdens-relationer
- Politikudvikling, lobby

- Alliancer

- Grønne events 

In- og ekstern kommunikation 
- Medarbejdere 

- Medlemmer / kunder

- Offentlighed/presse Kunde/Medlemsinvolvering
- Igangsætte konceptualiserede initiativer

- Aktivere medlemmer

Kunde/medlemstilbud
- Kurser

- Efteruddannelse

- Forsikring, rabatter.

Bæredygtigheds-servicecheck

Investeringer / indkøb
- Laver I det, som forventes af jer? 

- Har I problematiske investeringer? 

Produkter
- LCA-analyser

- bæredygtige karakteristika

AFSÆT

KOMM / MARKEDSFØRING

RELATIONER



CERTIFICERINGSMULIGHEDER 

– HELE VÆRDIKÆDEN

B-Corp certificering

• Måler bæredygtighed i hele værdikæden, både 

miljømæssige og sociale aspekter

• Certificeret B-corps er forpligtede til at 

overveje deres beslutningers indflydelse på 

hele deres værdikæde

• 4000+ virksomheder er certificeret, herunder 

77 danske virksomheder, hvor flere er SMV’er

• Startgebyr ca. 1.800 DKK, årligt gebyr starter 

på 7.400 DKK afhængig af omsætning

Science Based Targets

• Hjælper virksomheder med at sætte et mål og en 

plan for hvordan de vil bidrage til opnåelsen af 

Paris-aftalen

• 1.800+ virksomheder er med. 64 i Danmark, 

herunder 8 SMV’er

• Alle kan være med, men kræver at man sætter 

ambitiøse reduktionsmål for hele værdikæden i 

forhold til både direkte og indirekte udledning

• Processen koster ca. 6.500 DKK for SMV'er

UN Global Compact

• Verdens største frivillige initiativ for virksomheder, 

der vil rykke universelle principper for menneske-

rettigheder, arbejde, miljø og antikorruption

• 15.000 medlemmer globalt, 500 i Danmark

• Alle kan være med, men kræver forpligtelse til 

forbedring

• Årlig gebyr på 3.750 – 7.500 DKK for SMV'er

ISO 26000 eller DS49001

• Corporate Social Responsibility betegner 

virksomheders arbejde m. at integrere sociale 

og miljømæssige hensyn i deres forretning

• ISO26000 er den internationale standard, 

DS49001 er den danske (som man kan blive 

certificeret indenfor)

• Priser fra 780 DKK for vejledning



EU-Blomsten 

• Det officielle europæiske 

miljømærke 

• Dækker non-food produkter og 

services 

• Stiller krav til produktet/servicens 

miljøbelastning, sundhedskonse-

kvenser og kvalitetskrav 

Svanemærket 

• Det officielle miljømærke i Norden 

• Dækker non-food produkter og 

services 

• Stiller skrappe krav til 

produktet/servicens samlede 

livcyklus, fra produktion til forbrug  

CERTIFICERINGSMULIGHEDER 

– PRODUKTER

EU's økologimærke



REFLEKSION

Hvad oplever I som de største uudnyttede 

potentialer for, at SMVer satser mere på 

bæredygtighed og at de kommunikerer om det?







DI analyse, april 2021: Flere virksomheder 

skal fortælle om bæredygtighed



DI analyse, april 2021: Flere virksomheder 

skal fortælle om bæredygtighed



DI analyse, april 2021: Flere virksomheder 

skal fortælle om bæredygtighed





AT KALDE SIG 
BÆREDYGTIG 
KRÆVER 
RYGDÆKNING



• Kernefortællinger eksisterer – uanset om 
man selv aktivt har skabt dem

• Kernefortællingen påvirker handlinger og 
omverdenens forventninger (gode og 
dårlige)

• Kommunikation af valg og fravalg er 
afgørende

• Kernefortællingen er både et internt og 
eksternt værktøj

Kilde: Amlani, A., Bertels, S., and Hadler, T. (2016) Storytelling

for Sustainability. Embedding Project 

OM KERNEFORTÆLLING



WHY

HOW

WHAT

WHY

Formål.

Konsistent, uforanderligt.

HOW

Proces.

Hvordan vi gør det, 

tilgang, værdier.

WHAT

Produkt.

Foranderligt, konkret 

Effektiv positionering handler  

om at skabe konsistens mellem 

formål, adfærd og produkter

Implementér bæredygtighed i formål, 

adfærd og produkter



EKSEMPEL PÅ KERNE-
FORTÆLLING (WIP)

Hos Tejn Smedeforretning er vi stolte af vores håndværk, og vi elsker, hvad vi laver. Vi gør os umage for at 

skabe de helt rigtige løsninger til vores kunder – altid med kvalitet for øje. Vi bestræber os på at drive en 

bæredygtig forretning, hvilket kræver både tid, viden og kræfter. Men vi tror på, at det gør os til bedre smede.

Vi elsker udfordringer. Derfor skræddersyer vi løsningerne til den enkeltes behov, og vi afleverer kun produkter, 

som vi selv kan stå inde for. Hvad end vi skal levere en havneport eller en reol, forlader det ikke smedjen, før 

det er præcis, som det skal være.

Vi anvender ressourcer med respekt og fornuft. Det betyder, at vi tager hånd om de ressourcer, vi allerede har 

til rådighed ved at købe maskiner brugt, genbruge materialer og bygge om frem for at bygge nyt, når vi kan. 

Vi rådgiver vores kunder efter samme bæredygtighedsprincipper. Det giver nemlig bedst mening for os, vores 

medarbejdere og vores omgivelser.

For os handler bæredygtighed også om, at vores medarbejdere trives og udvikler sig. Tejn Smedeforretning er 

derfor en spændende, udfordrende og afvekslende arbejdsplads. Vi inddrager vores dygtige smede i de 

beslutninger, vi træffer for vores virksomhed, og vi indretter arbejdsmiljøet efter den enkeltes behov. Et fleksibelt 

arbejdsmiljø skaber ikke kun den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv - det skaber også de bedste 

løsninger og produkter for vores kunder. 





GREENWASHINGGREENHUSHING



GRØN
KOMMUNIKATION ER
EN BALANCEAKT

• Antallet af klager til forbrugerombudsmanden over 

klimamarkedsføring: I 2014 var antallet på 3, og i 

2020 var det steget til 48.

• Mistroiske forbrugere: Uigennemsigtig kommunikation 

og virksomheder, der vildleder (ofte ubevidst),

• Mange og stærke klimaorganisationer, der vil 

analysere alle dine træk (se bare Arlas 

klimakompenserede mælk eller Danish Crowns 

klimakontrollerede gris)



REGLER FOR 
MILJØMARKEDSFØRING 

• Flere og flere virksomheder markedsfører sig på at være 
grønne og bæredygtige – men flere snubler også over 
reglerne for miljømarkedsføring 

• Derfor skal udsagn om klima og miljø overholde 
markedsføringsloven: 

• Klima- og miljøudsagn skal være korrekte, klart formuleret og må 
ikke udlade væsentlige oplysninger

• Klima- og miljøudsagns rigtighed skal kunne dokumenteres af 
uafhængige eksperter

Forbrugerombudsmandens seneste (2021):

Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56731/kvikguide-om-miljoemarkedsfoering.pdf


OPSUMMERING AF REGLERNE: 

Do’s: 
• Klima- eller miljøudsagn skal være korrekte og 

kunne dokumenteres

• Oplysninger om klima- eller miljøfordele skal være 

klart formulerede

• Dokumentation for dine klima- eller miljøudsagn 

skal komme fra undersøgelser eller uafhængige 

eksperter

Don’ts: 
• Lad være med at udelade væsentlige oplysninger om 

dit produkt

• Blæs ikke marginale fordele for klimaet eller miljøet ud 

af proportioner

• Kom ikke med generelle positive udsagn om dit 

produkt, hvis det ikke belaster klimaet eller miljøet 

væsentlig mindre end tilsvarende produkter.



BRUG AF GENERELLE UDSAGN
FX GRØN, KLIMAVENLIG, MILJØVENLIG, BÆREDYGTIG

Generelle udsagn uden en tilhørende forklaring: 

➢Det skal kunne dokumenteres at produktet belaster klimaet væsentligt mindre end 

tilsvarende produkter

➢Dokumentation skal være baseret på en livscyklusanalyse

➢Dokumentationen skal kunne underbygges af uafhængige eksperter

Generelle udsagn med en tilhørende forklaring: 

➢Man behøver ikke lave en livscyklusanalyse, hvis et generelt udsagn ledsages af oplysning 

om en konkret klimafordel ved et produkt, og denne læses sammen med udsagnet.

➢Udsagnets rigtighed skal dog fortsat kunne dokumenteres 

➢Derudover gælder en række regler for klima/miljøfordelen, fx at den ikke må være af 

marginal betydning 



BRUG AF KONKRETE UDSAGN 
DER BESKRIVER EN NÆRMERE BESTEMT KLIMAFORDEL VED ET PRODUKT

Det er betydeligt lettere at overholde reglerne for markedsføring hvis man anvender 
konkrete udsagn om en bestemt klimafordel ved et produkt

➢Man skal kunne dokumentere at det konkrete udsagn er korrekt, og væsentlig 
information må ikke udelades 

➢Hvis produktet if. lovgivning skal opfylde visse klimamæssige krav, må det ikke 
fremhæves som et særligt aspekt ved produktet, at det opfylder disse krav 

Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56731/kvikguide-om-miljoemarkedsfoering.pdf


UDSAGN OM REDUCERET 
UDLEDNING AF CO2 

Der er en række krav til virksomheders markedsføring om reduktion af CO2 udledning: 

Tilstræber at reducere CO2 udledning: 

➢ En plan for reduktionen, som er verificeret af en uafhængig instans

➢ Et klimaregnskab for udledningen i dag og det forventede udslip i fremtiden

Udleder mindre CO2 end tidligere: 

➢ Kunne dokumentere reduktionen i udledningen

➢ Reduktionen må ikke ligge langt tilbage i tiden, medmindre det præciseres

Slet ikke udleder CO2:

➢ Beregning af den samlede udledning af drivhusgasser, som viser at udledningen af CO2 er nul 



KLARE OMDØMME-RICISI V. ‘GREENWASHING’



”Vi mener, at det er groft vildledende at prale 
med, at man har indført vedvarende energi på 
sine fabrikker uden at fortælle, at det kun gør 
deres biler omkring én procent grønnere. Det er 
falsk anprisning”

Mads Flarup Christensen, Generalsekretær i 
Greenpeace

”Det er rigtig fint, at de fortæller, at de bruger 
grøn strøm på deres fabrikker, men kæden 
hopper af, når de kommer med udsagn som 
‘certificeret miljøvenlig’ eller ‘CO2neutral’. Det er 
ikke i orden”

Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk

EX: MERCEDES
JANUAR 2022



EX. GREENHUSHING

• IKEA startede tidligt med at arbejde med 
bæredygtighed i både materialer og transport

• Markedsførte det bevidst ikke (frygtede deres 
produkt ville virke for eksklusivt) + kerneværdien 
”modesty”.

• Kritiseret for at de ikke brugte egne handlinger til 
at inspirere andre



DON’TS – BÆREDYGTIGHEDSKOMM. 

1. Manglende data. Når der mangler data og dokumentation for påstanden.

2. Vage udtryk. Når man anvender for bredde formuleringer eller formuleringer, der kan 
opfattes forskelligt, fx ’naturligt’.

3. De skjulte kompromiser. Når kun dele af produktet er bæredygtigt, og man glemmer 
at fortælle om den ikke bæredygtige del.

4. Irrelevans. Når man påstår noget, som måske er rigtigt, men ikke er af betydning. 
Fx CFC-fri.

5. Det mindste af to onder. Når man påstår, at ens produkt er mere bæredygtigt end 
andre i kategorien, men hele kategorien er ikke bæredygtig.

6. Løgn / Brug af falsk mærkning. Når man påstår, at produktet er certificeret af nogle, 
der ikke eksisterer. Eller anbefalet af nogle, der ikke findes.



…JAMEN HVORDAN SÅ? 



JERES KOMMUNIKATION 
BØR TAGE AFSÆT I 
KONKRETE INDSATSER

Når I kommunikerer om jeres indsatser, skal I…

1. Prioritere en håndfuld af de vigtigste indsatser at 
fokusere på

2. Vælge indsatser som har nok kød på sig

3. Skabe fortællinger som kan differentiere jer fra 
konkurrenter, eller som appellerer til jeres kunder.



KOMMUNIKATIONEN 
KAN FORTÆLLE OM 
JERES REJSE

Når I kommunikerer om jeres arbejde frem mod jeres
bæredygtighedsmål, skal I:

1. Fortælle hvad I har forpligtet jer til, og hvordan I internt
dygtiggør jer

2. Udtale jer klart formuleret, så kunderne umiddelbart
kan forstå jer

3. Sørge for at udsagn (fx CO2 neutral, klimavenlig, grøn) 
er korrekte og kan dokumenteres



DO’S – BÆREDYGTIGHEDSKOMM.

1.   Transparens, vær åben om ambitioner og udfordringer

2. Ærlighed - Kommuniker at i ikke kender alle svarene

3. Konsistens – kig på hele jeres virksomhed og hvad I foretager jer, så der 
ikke er noget, der skæmmer øjet i forhold til jeres hoved-fortælling

4. Få mål - Fokusér på få relevante mål. Ex. verdensmål. 

5. Ledende fortælling - Overvej hvilken fortælling der skal være den ledende, 
og som vil kunne bruges samtidig overfor kunder og stakeholdere samtidig. 

6. I overensstemmelse med DNA – tag om muligt udgangspunkt i 
virksomhedens reelle DNA, så bæredygtighed ikke bliver dekoblet kirsebær 
på toppen

7. CEO-aktivisme – overvej, om jeres CEO har kapacitet til at udføre ”CEO-
aktivisme. Kan indeholde smutvej til markant profilering. 



AFSLUTTENDE 
SPØRGSMÅL / 
REFLEKSIONER


