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



Agenda

• Hvad er bæredygtighed? 
• Hvorfor er det relevant for virksomheder 
• De grønne forbrugere
• Salg og Bæredygtighed



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.”





21st Century Grand Challenges

POPULATION
THE DRIVER FROM 7 TO 10 BILLION

HEALTH CLIMATE
CHANGE

ENERGY
SUPPLY

WATER
RESOURCES

BIODIVERSITY FOOD
PRODUCTION

MINERALS CONFLICT



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



Hvad er en bæredygtig virksomhed?

• Social Økonomisk: Idealisme
• Født bæredygtig: Patagoina, Tony Chocolony, Elsk
• Digital disrupter: TGTG, Plant, DBA, Air B´n´B
• Nye opfindelser: Nordic Harvest, Pond, Seaborg Tech
• The turn around: Ørsted, Tesla, Naturli, Peter Larsen Kaffe
• Videns virksomhed: The Guardian, Merkur Bank, Zetland
• Compliance company



Bæredygtighed er godt, men 
ikke godt 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



Hvordan påvirker jeres virksomhed 
planeten og hvordan påvirker planeten 
jeres virksomhed??





Alle arbejder med klima – også jeres kunder



Klimatal 



Hvor er bæredygtighed på 
vej hen?



EU 
Taxonomi

CSRDSFRD





Hvad tænker kunderne om 
bæredygtighed?  



Australien, 2020

Canada, 2021Indien, 2022





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





Tak for jeres 
opmærksomhed

Find mig på LinkedIn

Steffen Max Høgh


