Bliv klar til en
bæredygtig fremtid
Bæredygtighedsdagsordenen har kortvarigt stået i
skyggen af coronaepidemien, men det er en dagsorden,
som i den grad buldrer afsted nu. Derfor må alle mindre
og mellemstore virksomheder forvente at skulle forholde
sig til, hvordan bæredygtighed bliver en mere integreret
del af deres forretning. Men hvordan?
Og hvilke effekter har det på forretningen?
Det kan du læse mere om her.

Hvad er bæredygtighed?
Når vi taler om bæredygtighed, handler det ofte om udledning
af CO2. Det er nemt at måle, og derfor bliver det også ofte det
parameter, som virksomhederne fokuserer på. Men bæredygtighed handler også om forbrug af materialer, naturressourcer og
genbrug samt genanvendelse, siger Christian Rasmussen,
rådgivnings- og salgschef hos Beierholm.
Som virksomhed skal du altså blandt andet tage stilling til,
hvilke materialer du anvender, hvor ressourcekrævende
produktionsprocessen er, samt hvordan du håndterer affald.
Når man indleder arbejdet med bæredygtighed, er det derfor
en god idé at arbejde sig igennem hele værdikæden for at skabe
et klart overblik over produktets livscyklus fra produktion til
bortskaffelse eller genanvendelse.
Med et godt indblik i alle processer samt styr på data bliver
det nemmere at tage fat de steder, hvor der er en reel effekt.
Du kan læse mere om, hvordan i denne e-bog, slutter Christian.
Rasmussen.

2

Hvorfor skal SMV’er interessere

sig for bæredygtighed?

Det spørgsmål stiller mange
virksomheder sig selv.
Men dykker man lidt ned i det, er
gevinsterne nemme at få øje på.
- En virksomhed kan opnå konkrete besparelser ved at optimere produktionsprocesser og
reducere mængden af anvendte
ressourcer.
- Bæredygtighed og grøn
omstilling styrker konkurrencekraften og skaber nye forretningsmuligheder, da nye produkter kan udvikles og afsættes
på både eksisterende og nye
markeder eller via nye partnerskaber.

- Bæredygtige initiativer giver
virksomheden et bedre omdømme og imødekommer krav
fra leverandører og kunder,
som i stigende grad efterspørger – eller kræver – bæredygtige
produkter og ydelser.
- Rejsen mod bæredygtighed
giver engagerede medarbejdere
og et godt udgangspunkt for at
tiltrække ny arbejdskraft.
- Og så skaber en bæredygtig
virksomhed simpelthen positive
resultater for miljøet og samfundet.

Det er blot nogle af de gevinster, virksomhederne opnår
gennem arbejdet med bæredygtighed. Om man så vælger
en mere defensiv tilgang, hvor
man lever op til myndighedernes
mindstekrav, eller om man
vælger at være mere ambitiøs
ved fx at lade bæredygtighed
indgå som en integreret del af
forretningen, bestemmer man
selv. Det vigtigste er, at man
kommer i gang – hellere i dag
end i morgen. Ingen har gavn af
at halte bagefter.
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Krav fra

omverdenen

Som virksomhed oplever man et
stigende pres fra omverdenen
i forhold til at tage fat på bæredygtigheds-dagsordenen. Også
fra sider, hvor der tidligere ikke
har været så tydelige forventninger. Men det er et tegn på, at
det her er en dagsorden, som er
nærværende på mange niveauer.
Der er blandt andet en stigende
bevidsthed om konsekvenserne af det moderne samfunds
forbrug og produktionsmetoder.
Banker og investorer spørger
ind til bæredygtige strategier
ved udlån. Forsikringsselskaber
begynder at kræve en bære-

dygtig opførsel fra kunderne.
Den brede befolkning har en
forventning om, at virksomhederne aktivt tager ansvar
og opererer på bæredygtig vis.
B2B-segmentet er allerede
begyndt at interessere sig for,
hvor meget CO2 deres leverandører udleder. Derfor
spørger de store virksomheder
i forbindelse med indhentning
af tilbud om, hvor meget CO2
deres underleverandører udleder. Det stiller krav til, at der
er styr på data og dokumentation for bæredygtighed
gennem hele værdikæden.
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Sådan integrerer du

bæredygtighed i forretningen

Nogle virksomheder bliver tvunget ud i det, fordi de bliver pålagt det af deres kunder, mens
andre ser det som en mulighed
for at udvikle forretningen og

differentiere sig i markedet.
Fælles for dem alle er det store
spørgsmål om, hvordan man
kommer i gang.

5 trin til en
grønnere omstilling
Vil du også fremtidssikre din
forretning? Så er det nu, du skal
i gang. Og det er faktisk ikke så
svært. Med 5 enkle trin kommer
du godt i gang med at skabe en
bæredygtig forretning.

1

Kortlægning af
værdikæden

2 3 4 5
Dataindsamling
og behandling

Målsætninger
og ambitioner

Handlingsplan

Bæredygtighedsrapport
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Her er vejen til en grønnere
forretning for SMV’erne

Trin 1
Lav en screening af din virksomhed
For at få et retvisende billede af, hvor det er
vigtigt at sætte ind, er det en fordel at lave en
screening af virksomheden. Det vil sige at skabe
et overblik over blandt andet råvareforbrug,
energiforbrug, CO2-udledning, etc. Det handler
om at få styr på værdikæden og den miljøpåvirkning der er i alle led af kæden.
Hvis du fremstiller produkter, kan du se på, hvor
råvarerne kommer fra, hvor produktionen ligger,
hvordan og hvem der producerer, hvor meget
transport, det kræver, hvordan produkternes
holdbarhed er, og hvordan det er med bortskaffelse?
Mange af tallene for din egen virksomhed har du
givetvis allerede, men måske er de ikke samlet.
Resten skal indsamles eller beregnes.

Trin 2
Indsamling af data
I trin 1 handler det om en screening, men når
overblikket er dannet, er det tid til at omdanne
estimaterne til reelle data. Derefter kan du få
et reelt billede af virksomhedens forbrug af
ressourcer.
Det handler om affaldssortering og genanvendelse, flow i miljøkæden og ikke mindst en miljøkortlægning over materialer der anvendes i produktion/drift.
Det kan godt lyde uoverskueligt at finde disse
data, men det er det faktisk ikke. Med lidt hjælp
og vejledning er det ret enkelt, og det giver tilmed
en dybere indsigt i virksomhedens ressourceanvendelse.
Hvem ved - måske er der et par steder, hvor der
også kan være ressource-besparelser.
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Trin 3
Opstil mål
Næste skridt vil være at sætte mål, der harmonerer med, hvor I har det største aftryk, og
hvad der har størst betydning for forretningen.
Hvad ønsker I at opnå? Er det energiforbruget og
CO2-udledningen, der skal ned? Skal transporten
reduceres/optimeres? Skal I stille andre krav i
forbindelse med indkøb? Eller evt. tænke i nye
forretningsmodeller?
En certificering baseret på en internationalt
anerkendt standard kan også være en mulighed.
Hermed kan I dokumentere bæredygtighed og
ofte få styr på leverandørkæden - afhængig af
certificeringens karakter. Og så er certificeringer
et ”kvalitetsstempel”, som er nemt at kommunikere.

Trin 4
Læg en ambitiøs, men realistisk plan
Læg en plan. Igen handler det om at være
realistisk. Det vil sige, at det er de problemstillinger, der er mest relevante, som I vælger at
arbejde med først - og ikke alt på én gang.
Stadig ambitiøst – det skal gøre en værdifuld
forskel, men planer og mål, som ingen på forhånd
regner med, bliver heller ikke fulgt. Hellere gennemføre et løb på ti kilometer end planlægge et
maraton og give op på forhånd.
Planen gør arbejdet konkret. Planen vil også vise,
hvad I selv kan internt, og hvad I skal have eksterne
konsulenter, rådgivere og samarbejdspartnere til
at hjælpe med. Og husk, at det også skal være
forretningsmæssigt sundt. Det handler jo om at
sikre virksomhedens overlevelse.
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Trin 5
Fortæl om din indsats for bæredygtighed
Og så må du gerne kommunikere om din indsats.
Rapportér og dokumentér dine resultater og din
rejse. Forhold dig til, hvad du gør og hvorfor.
Når det bunder i valide data og mål, er det reelt.
Og når du kommunikerer åbent og ærligt –
transparent – om dit arbejde med bæredygtighed,
kan du vinde sympati fra dine kunder. Dine medarbejdere vil også bedre kunne bidrage positivt,
når de ved, hvad målet og planen er - samt resultatet heraf erstattes med samt bliver præsenteret for resultaterne.

Og her er det faktisk helt i orden at indrømme fejl.
Hvis du har sat et mål, der er væsentligt – og som
er baseret på realistiske planer ud fra konkrete
tal og analyser, så kan det godt være, der er
omstændigheder, som har forhindret, at du er
nået helt i mål, men du er – forhåbentlig – nået
noget af vejen og kan fortsætte i sporet. Det er
OK, at resultatet ikke er perfekt – så længe det,
I gør, er baseret på det aftryk, I har som virksomhed. Og så længe I vil og prøver. Og skulle der
komme bump på vejen, retter I indsatsen til og
fortsætter i sporet.
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Styrk din virksomhed med en
bæredygtig forretningsmodel
Rådgivningsprocessen starter med en indledende screening,
der danner beslutningsgrundlag for den videre handlingsplan.

Screening

Sceeningen giver et indledningsvist overblik over virksomhedens
klimaaftryk, der danner beslutningsgrundlag for den videre
handlingsplan.

Certificering

Certificeringer kan give dig adgang til nye kunder og nye markeder,
fx. nye samarbejder hvor køber lægger vægt på, at hele værdikæden
er bæredygtig.

Klimaregnskab

Klimaregnskabet viser dig virksomhedens klimaaftryk, hvor der
udledes mest CO2 og hvor din indsats bedst betaler sig.

Initiativer

Initiativer er Beierholms vifte af muligheder og eksempler på, hvad
andre i din branche har g jort. Initiativerne er dit sprængbræt til
at komme hurtigt og godt i gang.

Livscyklus

Livscyklus analysen giver dig indblik i produktets miljøbelastning
gennem hele dets livscyklus, fra udvikling af råmaterialer, over
fremstilling, brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation,
til bortskaffelse af alle restprodukter.

Rapportering

Rapportering giver dig overblik over virksomhedens nøgletal inden
for bæredygtighed, gør dig i stand til at følge udviklingen over tid
og dokumentere dit arbejde med bæredygtighed overfor kunder
og samarbejdspartnere.

Vil du
vide mere ...

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan skabe værdi ved at arbejde med
bæredygtighed, så kontakt os for et
uforpligtende møde.

Rådgivnings- og salgschef
CHRISTIAN RASMUSSEN
96 34 79 12
cra@beierholm.dk

Udfyld formularen her, eller kontakt os
på telefon eller mail.
Du kan også gå ind på
beierholm.dk/bæredygtighed for yderligere
information om, hvordan Beierholm kan
hjælpe dig i arbejdet med bæredygtighed.

Specialist
BO VESTERGAARD CARLSSON
96 34 79 49
bvc@beierholm.dk

www.beierholm.dk

