
Bæredygtig Business
- At tjene penge på at gøre verden til et bedre sted  



Agenda

• Hvorfor er bæredygtighed relevant?

• Hvordan kommer vi i gang? 

• Den bæredygtige organisation 



Hvad er bæredygtighed?

1987 – Brundtland rapporten

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, 
som opfylder de nuværende behov, uden 

at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i 

fare.”
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Bæredygtighed
Hvorfor er det relevant for en virksomhed?

• Ticket to play
• En ny opfattelse af virksomheders ansvar
• Differentieringsparameter
• Risiko
• Tiltræk og fasthold medarbejdere som trives
• Marketing og kommunikation 
• Forretningsudvikling



Bæredygtighed er godt, men 
ikke nok…



Bæredygtighedsagendaen 
handler ikke om optimering, 
men om transformation



… hvilket potentiel udgør en  
risiko eller en mulighed



1. Nye løsninger kan koste dyrt
Mellem 410.000 og 88.000 tabte arbejdspladser

Elmotor Forbrændingsmotor 

https://ing.dk/artikel/ny-rapport-elbilen-kan-udrydde-hvert-fjerde-job-tyske-bilindustri-231516



2. Ny lovgivning skaber nye kundebehov

12 kg CO2e/m2/år



Tidslinje over kommende lovkrav

EU-direktiv om 
bæredygtighedsrapport

ering (CSRD) træder i 
kraft 

à Øgede krav til 
rapportering for de 

omfattede 
virksomheder –

virksomheder over 500 
ansatte.

EU’s nye regler om 
udvidet 

producentansvar for 
emballage og 

oprydningsansvar for 
engangsplastik skal 
træde i kraft senest i 

2025.

I Danmark indføres 
gradvist frem mod 2030 

en CO2-afgift for 
industrien.

Anbefalinger om 
udvidet rapportering om 

bæredygtighed for 
SMV’er i forbindelse 

med EU’s rapporterings
direktiv (CSRD).

EU skal have opnået 
55% reduktioner i CO2 
for alle medlemslande.

Danmark skal have 
opnået 70% reduktioner 

i CO2.
USA vil reducere CO2-
udledninger med 40% 

sammenlignet med 
2005.

FN’s 17 Verdensmål 
skal være opnået -

herunder mål på miljø-
og klimaområdet.

EU's taksonomi for 
bæredygtige 

investeringer træder i 
kraft.

2022 2024 2025 2026 2030

Hvad har det så af 
betydning?!



Bæredygtighed handler om data.. Men 
også om følelser



Australien, 2020

Canada, 2021





Hvad er de første skridt?  
• Hvor ambitiøst er du?
• Kan du selv eller skal du have hjælp?



Bæredygtighedstrekanten



Alle skal have et klimaregnskab



”Vi kan ikke løse vores problemer med 
den tankegang, som skabte dem."

- Albert Einstein



Den bæredygtige organisation



Medarbejderne skal inkluderes

• Uddan dine medarbejdere
• Involvere dine medarbejdere 
• Orienter dine medarbejdere



Salg & Bæredygtighed



Danskerne er blevet 
mere afklaret 
omkring deres 

forhold til 
bæredygtighed

Kun 20% føler sig 
velinformeret om 
hvilke vare, der er 

bæredygtige.

60% af danskerne er 
enige i, at en 

bæredygtigudvikling, 
kræver at de ændre 

deres forbrug.  



Kender du typen?



Kundeperspektiv

Lovgivning fx. 
Greenwashing

Kommende krav

Generelt viden 
om 

bæredygtighed

Salgstræning   
adfærdspsykologi 
Kundefeedback 

Virksomhedens 
påvirkning, 

handlinger og 
strategi

Intern-
uddannelse



Da Mercedes-Benz fik en greenwashing anklage



Klagen til forbrugerstyrelsen:

”…omfatter  også  de  led,  der  har  medvirkenansvar for  den  
vildledende  markedsføringskampagne, herunder  den  advokat,  
der  har  rådgivet  om  kampagnen;  det  reklamebureau,  der  har  
designet  og eksekveret  kampagnen;  samt  de  medier,  der  har  
bragt  den  vildledende  kampagne,  herunder Politiken,  
Jyllandsposten,  udlejeren  af  stilladsreklamerne  og  Facebook.”



Tak for jeres 
opmærksomhed

Find mig på LinkedIn

Steffen Max Høgh


