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Bæredygtighedskonference 2021

Agenda

1. Forskning på Dania
2. SMVer og Verdensmålene
3. Resultater

”En bæredygtig udvikling er en 
udvikling, som opfylder de 
nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres 
behov i fare”
(Brundtland Rapporten, 1987 – Vor fælles fremtid)



HVORFOR

• Indsigt i erhvervet

• Indsigt i emnet bæredygtighed

• Erfaringer ind i undervisningen

• Up-to-date viden

• Tættere kontakt til erhvervet

Grafik: Information



Frascati projekt på
Markedsføringsøkonom
uddannelsen i Randers



RQ og underspørgsmål
’Hvordan arbejder udvalgte små og mellem store midt- og østjyske
produktionsvirksomheder med de 17 Verdensmål med henblik på at 
skabe konkurrencefordele’

• Hvordan er kendskabet til FNs 17 verdensmål blandt lokale SMV’er?

• Arbejder virksomhederne med verdensmålene ud fra en hhv. 
proaktiv eller reaktiv tilgang?

• Hvordan arbejder virksomhederne med bæredygtighed til 
værdiskabelse fordelt på fire forskellige drivere (højtydende
organisation, vækst, kapitalafkast og risikostyring)?

• Hvordan forventer virksomhederne, at bæredygtige tiltag vil skabe 
værdi for dem i fremtiden?

• Hvilke konkrete eksempler på ”best practise” i forhold til 
værdiskabelse i arbejdet med bæredygtighed findes der i Midt- og 
Østjylland.

• Hvordan anbefales virksomhederne at indarbejde bæredygtighed 
ifht. videre værdiskabelse?



Bæredygtighedskompas
En højtydende organisation:
…er proaktiv, har større 
organisatorisk commitment, har 
længere tidshorisont – afspejlet 
ved højt niveau af topledelses- og 
medarbejderinvolvering

Vækst:
…er relateret til evnen til at kunne 
udvikle nye bæredygtige produkter, 
teknologier og forretningsmodeller til 
nye segmenter eller geografiske 
kunder og lade bæredygtighed som 
mulighed guide beslutninger

Kapitalafkast:
…er relateret til højere priser 
berettiget af markedsføring af 
bæredygtige karakteristika, …at 
reducere omkostninger og forbedre 
produkters værdi ved at optimere 
ressourcehåndtering og bedre 
ressourceforvaltning (fx vand, affald, 
energi)

Risikostyring:
…at kunne nedsætte risici fra 
lovgivning eller  omdømme og at 
håndtere risici for driftsforstyrrelse 
(grundet ressourceknaphed, 
klimaændringer eller 
samfundsrisici)

Kilde: McKinsey & Company, SDG-guide for virksomhedsledere, nov. 2019



Dataindsamling

• 19 personlige interviews
• 1 times varighed
• Semistruktureret spørgeramme
• Formåls udvælgelse
• Midt- og Østjylland
• Fremstillingsindustri 
• SMV (10-249 ansatte)
• Data indsamlet 2. halvår 2020



The 5 Stage Sustainability Journey

Det kendetegner fase 2 virksomheder, at de fokuserer på bundlinjen. Bæredygtighed 
betragtes som en omkostning og i kraft af perifer kundeefterspørgsel er det ikke en 
nødvendighed for fremtidig eksistens.

Det kendetegner fase 3 virksomheder, at de bevæger sig fra reaktiv mod proaktiv, de 
kan reducere omkostninger og risiko ved investere i bæredygtige løsninger i fx 
produktionen

Det kendetegner fase 4 virksomheder, at bæredygtighed bliver en integreret del af 
forretningsstrategien og marketing mixet. Virksomheden påbegynder en 
branding/re-branding.

Det kendetegner fase 5 virksomheder, at de er drevet af en passioneret commitment 
til at forbedre virksomheden, samfundet og miljøet, fordi det er det rigtige at gøre.

Fase 5

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1Det kendetegner fase 1 virksomheder, at de ikke opfylder loven – de er ikke en del af 
denne undersøgelse 

Kilde: Bob Willard, Sustainability Advantage, 2010



Segmentering

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 



En højtydende organisation:
…ingen medarbejdere er særligt allokeret 
til arbejdet
…ikke formaliseret netværk eller 
partnerskaber
...manglende viden om bæredygtighed
…bæredygtighed ikke integreret i strategi 
eller organisationskultur

Vækst:
…ingen kunder efterspørger 
bæredygtige løsninger
…nye produkter skal først og 
fremmest dække kundens behov

Kapitalafkast:
..bæredygtighed betragtes som en 
omkostning
..priserne på nye bæredygtige 
produkter forventes at være højereRisikostyring:

…afventer lovgivning
…ens vilkår for alle

Status for fase 2’erne

Fremtiden:
...afventer lovgivning på området







www.sustainabilitymarketing.dk

Resultater
• Rapporten
• Test af fase
• Cases
• Konferencer
• Samarbejder
• Relaterede 

uddannelser



Bæredygtig forretningsudvikling
3½ årig professionsbachelor i samarbejde med Cph business



Dimittendprofil

• Stærk forretningsudvikler
• Bæredygtighed i et kunde og 

samfundsperspektiv
• Teknologisk og digital forståelse
• Forstår at anvende LCA, som 

innovations driver
• Viden om EU taxonomi, 

certifiseringer, gældende 
lovgivning på området



Tak for 
opmærksomheden

Kontakt os…

Forskningsprojekt ideer

Samarbejder

Find hele rapporten på vores website 

www.sustainabilitymarketing.dk
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