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BUSINESS VIBORG

HVORDAN MÅLER MAN 
BÆREDYGTIGHED?



Bæredygtighed som en del af 
forretningsstrategi

til at fremme vækst og fortjeneste.

Baseret på erfaringer fra projektet Filantropi til Forretning.

23.000 
unikke besøgende 

på DI SDG 
hjemmesider

www.di.dk/sdg

4.200
virksomheder 

har hørt oplæg 
på konf. og 

netværk

50+ 
virksomheder 
har været igennem 

individuelt strategisk 
virks. forløb

”Kan Bæredygtighed og 
CSR omstilles fra at være 
en omkostning til et 
strategisk aktiv?” 
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Kernekompetencer
for bæredygtig forretning Forstår og dokumentere virksomhedens 

positive og negative indvirkninger

Identificér 2–3 verdensmål der 
styrker forretningen

Skab en ny vision eller ‘moonshot’

Engagér hele organisationen

Byg, mål og lær fra projekter

Sørg for at forankring, struktur & 
processer, der understøtter rejsen
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• Uden at have styr på indvirkning på samfund og miljøet er der 
ikke ‘orden i eget hus’. 

• Det er umuligt at drive salg og vækst på differentiering af 
produkter. 

• Kan virksomheden risikere ved at lave ‘greenwashing’

• Måling og rapportering er både en produkt og en proces. 

Hvorfor skal virksomheder måle og 
rapportere på bæredygtighed?



Nøglebudskab: 

Virksomheder der vinder med bæredygtighed: 

• Måler og rapporter på deres indvirkninger på 

samfundet og miljøet, og 

• Har klar målsætninger og implementer 

handlingsplaner for at minimere deres 

indvirkninger; og 

• Anvender kommunikation som en aktiv 

drivkræft til værdiskabelse, både internt og 

eksternt – ‘don’t wait to communicate!’



Afgørende valg når der skal rapporteres
Valg af optimal rapporteringsmetode, når der skal skabes optimal forretningsværdi

1. Hvorfor skal vi måle og dokumentere?
Hovedårsagen omfatter typisk risikostyring, compliance,  synliggørelse af resultater og/eller som led i 
forretningsudviklingen - eller bare som grundlæggende dokumentation.

2. Hvem er målgruppen og hvordan skal vores data anvendes?
Typisk er målgruppen kunder, investorer, offentligheden og medarbejderne.

3. Hvordan skal vi måle, rapportere og kommunikere?
Enten som selvevaluering eller med hjælp fra eksterne konsulenter, efter enten et standard 
rammeværktøj eller egenudviklet metode. Processen vægtes højt ift. output.
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Målsætning: 
“At være den 
mest
bæredygtig
trykkeri i hele 
verden.”



Næste skridt: 
Hvilke indvirkninger 
betyder mest for 
vores kunder? Hvor 
har vi store negative 
indvirkninger? 

Fokuser på de 
indvirkninger
der har
største
indvirkning og 
betydning for 
kunderne

Fordi industrien inkluderer udbredt anvendelse af tungmetaller og 
farlige kemikalier samt højt forbrug af naturressourcer (træ), gav 

disse KLS en positioneringsmulighed 



Dybere kendskab 
til data og 
indvirkning 
dannede 
fundamentet til 
kontinuerlig 
forbedringer – i 
partnerskab med 
leverandørerne 

1. Tier supplier

2. Tier supplier

3. Tier supplier

4. Tier supplier

Indsamling a data 
krævede mange 
mandetimer og 
kontakter til 
leverandørerkæde

At dokumentere deres fodaftryk krævede en masse 
vedholdende indsats i mange måneder - og år



En troværdig 
positionerings-
strategi 
krævede 
innovation på 
alle niveauer i 
processen - i 
samarbejde 
med 
leverandører 

Long-term innovation goals:
• 100% Free from harmful 

chemicals
• 100% Free from heavy 

metals   
• Biodegradable
• Cradle to Cradle certified

Process Innovations: 
Required innovation at every
level: 
• Color and dyes
• Paper
• Lacquer
• Glues 

Vugge til vugge 
certificering gav et 
internt køreplan såvel 
som et eksternt 
blåstempling



Foundation of Sustainability

Materiality Assessment

Ranking of Business 
activities 

Importance to 
Stakeholders

Influence on Business 
Success
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Den metodiske ramme  



Når store virksomheder som Siemens Gamesa
sætter klimamål….

…skal deres leverandører følge med.
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