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Danmark skal være verdensmestre i bæredygtig 

produktion. Det er Industriens Fonds vision!

Det vil vi sikre ved at støtte aktiviteter og projekter, 

som gør bæredygtig produktion til et 

konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. 

Men hvor langt er vi fra visionen? Og hvad vil det 

konkret sige at koble konkurrencekraft med 

bæredygtighed? Og hvad udfordrer 

virksomhederne? 

Analysen belyser temaet med afsæt i 18 danske 

SMV'ers arbejde med bæredygtighed som et 

afgørende element i en styrket konkurrencekraft. 

Interviewene sammenholdes med data fra 

eksisterende analyser og datakilder, som samlet set 

kan bidrage til at belyse industriens grønne 

omstilling, og de muligheder den indebærer.

Udgangspunktet er godt! Dansk erhvervsliv er en 

hjørnesten i fortællingen om Danmark, som grøn 

frontløbernation. 

I sammenligning med andre europæiske lande 

spiller danske bæredygtige løsninger en vigtig rolle 

for den samlede værdiskabelse og eksport. Vi er 

langt fremme på grønne teknologier og forskning.

Zoomer man ind på industriens bæredygtighed er 

billedet mere broget. Tænketanken ATV og 

Industriens Fond udgav i 2021 en baseline for 

industriens bæredygtighed.

Hovedkonklusionen var, at på trods af en positiv 

udvikling i industriens ”grønne” produktivitet, og 

afkobling af CO2-udledningen fra den økonomiske 

vækst, står det mindre godt til på flere af de øvrige 

parametre. Især hvad angår industriens evne til at 

anvende ressourcer effektivt.

Andre kilder bekræfter billedet: Danmark har ikke 

Europas mest bæredygtige produktionssektor –

endsige verdens! Vi er med andre ord et stykke fra at 

indfri visionen.

Sammenfatning



Vi ved også, at der er særlige udfordringer i mange 

SMV-produktionsvirksomheder, der endnu ikke har 

taget fat på den grønne omstilling. 

Det er en udfordring, da bæredygtig produktion i 

stigende grad er en konkurrenceparameter. De 

virksomheder, som ikke er gået i gang, risikerer at 

blive fravalgt af kunder, investorer og talent –

ligesom de i stigende grad vil blive mødt med nye 

grønne rammevilkår og krav. 

De interviewede virksomheder arbejder konkret 

inden for handleområderne forretningsmodeller, 

design og innovation, strategi og ledelse, processer 

og organisation samt værdikæder. Jo længere 

virksomhederne er i den proces, jo mere afhængige 

af de af data, viden, kompetencer samt netværk og 

partnerskaber.

Virksomhederne får en række gevinster ud af at 

arbejde med bæredygtig produktion. Det er fx 

energibesparelser, men også styrket branding, 

styrket samspil med kunderne og værdikæden og 

en øget innovationshøjde i virksomheden.

Virksomhedsinterviewene peger samtidig på 

otte centrale udfordringer, som skal løses før 

virksomhederne for alvor kan indfri potentialet:

 Manglende efterspørgsel fra kunder

 Adgang til data og dokumentation

 Prioritering af mål og indsatser

 Trade-offs og dilemmaer

 Udvikling af forretningsmodeller

 Adgang til viden og kompetencer

 Greenwashing

 Samarbejde i værdikæden

Analysen indfanger ikke al kompleksiteten i temaet, 

men kan forhåbentlig bidrage med viden og 

inspiration til handling. For det er der brug for!

God læselyst.

Sammenfatning
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Fremtidens 
Bæredygtige 
industri

oVerordnet kan Bæredygtig 

produktion defineres som: 

”fremstilling af produkter gennem 

økonomisk-rationelle processer, der 

minimerer negatiVe miljø- og 

klimamæssige konsekVenser, samtidig 

med at ressourcer og energi i størst 

muligt omfang BeVares” 

- US Environmental Protection Agency

At industriens miljø- og klimamæssige effekter tiltrækker sig 
opmærksomhed er langt fra noget nyt! 

Siden 1800-tallet, hvor industrialiseringen tog fart, har industriel 
produktion været sat i forbindelse med luftforurening, 

udledninger af giftstoffer, forurening af drikkevand, syreregn og 
nedbrydning af ozonlaget. I de senere år er industriens rolle i 

klimaforandringerne blevet sat under lup.

Men billedet i dag er mere komplekst. Industrien har stadig 

massive udfordringer, men er også en del af løsningen.

Nye teknologier og materialer, nye produktionsprocesser, nye 

forretningsmodeller og transformationen til en mere cirkulære 

økonomi kan i stigende grad gøre industrien til en positiv og 
regenerativ kraft i kampen mod de ”wicked problems”, som 

klimaforandringerne og industriens miljøpåvirkning stiller 
menneskeheden og biosfæren over for.

Dette indgår også i FN’s Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og 
produktion – der handler om ”at gøre mere og bedre – med mindre. 

Det handler om at afkoble den økonomisk vækst fra 

miljøbelastninger, øge ressourceeffektiviteten og fremme en 

bæredygtig livsstil. Samtidig kan bæredygtig forbrug og produktion 

bidrage til fattigdomsbekæmpelse og transformationen til mere 

grønne økonomier”.

Industriens grønne omstilling har ultimativt betydning for alle 

FN’s verdensmål. Det handler om biodiversitet og sundhed. Om 
gode jobs og bæredygtige byer. Og ikke mindst, hvilken rolle 

industrien kan spille i partnerskaber med andre aktører.
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https://www.epa.gov/sustainability/sustainable-manufacturing
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/


Bæredygtig produktion er konkurrencekraft
Industrien – både i Danmark og globalt – sætter et 

markant, negativt aftryk på miljøet og klimaet. 
Industriel produktion står for ca. 25-30% af den 
globale udledning af drivhusgasser og ca. 42% af 
energiforbruget.

I Danmark er industrien (inden for landets grænser) 

direkte ansvarlig for ca. 16% af dansk erhvervslivs 
samlede udledninger*. Plast-, glas- og 
betonindustrien alene, står for over halvdelen af 
den udledning.

Oveni kommer industriens affaldsstrømme, 
udledninger af giftstoffer og vandforbrug, der 

belaster kloden, biodiversiteten og menneskers 
livsvilkår. 

Industriens påvirkning af natur og miljø er et 
centralt indsatsområde, hvis kloden skal overlades 
til vores efterkommere i samme (eller bedre) stand 

end i dag.

Danmark er en grøn frontløbernation, men den 
danske produktionssektor er langt fra bæredygtig i 
dag. Heller ikke europæisk sammenhæng.

Analysen viser, at mange produktionsvirksomheder 

ikke har indtænkt bæredygtighed, som en vej til 
styrket konkurrencekraft

Flere og flere virksomheder oplever i dag et 
stigende pres fra investorer og kunder i forhold til 
at tage ansvar for produkter og processers miljø- og 

klimabelastning samt virksomhedernes sociale 
ansvar. For de virksomheder, der går i gang med en 
grøn omstilling, er der gode muligheder for at være 
på forkant med et marked i forandring.

Hvis den danske industrisektor og dens værdikæder 
skal bidrage positivt til en mere bæredygtig verden 

– samt udvikle sin konkurrencekraft – er der grund 
til at komme i gang med en grøn omstilling.

Det kræver først og fremmest mod, ambition og 
lederskab. Men også innovation og cirkulær 
forretningsudvikling. Og det kræver ny viden, data, 

kompetencer og nye typer samarbejder. I 
værdikæder, brancher og mellem den private og 
offentlige sektor.
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op mod 45% af den globale CO2-
udledning kan elimineres 
gennem en Bæredygtig 
Omstilling af Produktion og 
distribution.

- Ellen Macarthur Foundation * *Ellen MacArthurs globale estimat omfatter en fuldstændig vurdering af 
produktionens værdikæder, herunder også bortskaffelse og recirkulering 
samt transport og logistik. DST’s tal er baseret udledningen direkte 
forbundet til industriens processer (scope 1 og 2).

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-browser?country=WORLD&fuel=Energy%20consumption&indicator=ElecConsBySector
https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima
https://ellenmacarthurfoundation.org/completing-the-picture
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Vision og mission
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Industriens Fonds ønsker at understøtte en 
bæredygtig transformation af 

produktionssektoren. Vores vision er at Danmark 
skal have verdens mest bæredygtige 

produktionssektor.

Fonden ønsker at være en ledende aktør i 

realiseringen af visionen, drevet af en mission om 
at gøre bæredygtig produktion til et centralt 

konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. Det 
ønsker vi at gøre på tre områder:

• Ved at skabe og udbrede ny viden, så 
produktionsvirksomheder kan minimere 
deres klima- og miljøaftryk og producere 
bæredygtigt.

• Ved at sikre tilstedeværelsen af de 
nødvendige kompetencer til at accelerere 
den bæredygtig omstilling.

• Ved at styrke innovation og iværksætteri til 
gavn for en bæredygtig produktion.



Udgangs-
punktet



en grøn 
frontløBer

Når vi stiler efter verdens mest bæredygtige produktionssektor – hvad er så Danmarks udgangspunkt?

Ud fra ét perspektiv er det godt! I den grønne danske erhvervsfortælling indtager verdensførende 
teknologiske fyrtårne inden for vind/vedvarende energi, fjernvarme, sundhed, vandteknologi og 
bæredygtige byløsninger ofte en prominent placering i folks bevidsthed. 20,66% af Danmarks samlede 
energiforbrug kommer fx fra vind – en global 1. plads.

En række større danske virksomheder figurerer i toppen af ranglister over de mest bæredygtige 

virksomheder i verden. Der er i den seneste tid iværksat markante statslige og private investeringer 
inden for områder som power-2-X, dvs. løsninger til lagring af vedvarende energi.

Flere steder i landet arbejder startups og scaleups med fremtidens bæredygtige løsninger, fx med afsæt 
i additiv fremstilling eller nye digitale løsninger, der kan bidrage til at forbedre produkter og processers 
miljø- og klimamæssige aftryk.

Danmarks grønne profil kan dokumenteres. På flere grønne indeks rangerer vi internationalt højt. Over 

en årrække har Danmark formået at reducere sin samlede CO2-udledning markant, bl.a. via 
omstillingen til vedvarende energikilder. Det billede gør sig også gældende for industrien. Og 
bæredygtige løsninger er en afgørende drivkraft for dansk eksport. 
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https://ourworldindata.org/energy-key-charts?country=
https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2022-global-100-rankings/100-most-sustainable-corporations-of-2022/


en grøn 
frontløBer

Internationalt står Danmark stærkt 
på en række grønne indeks, der 
rangerer lande på en bred vifte af 
forskellige indikatorer. 

Billedet kan nuanceres ved at dykke 
ned i de enkelte indikatorer, som 
udgør indekset. Typisk vil Danmark 
stå bedre på nogle parametre end 
andre. 

Placeringer i indeks skal altid tages 
med forbehold for udvalget og 
vægtningen af de enkelte 
indikatorer, samt hvad indeksets 
formål og fokus er. 

#DK Styrker Svagheder Om indekset

Environmental
Performance 
Index 2020

#1
Affaldshåndtering
Eksponering for 
tungmetaller
Vandressourcer

Fiskeri, landbrug, 
Vegetation

Miljøfokuseret indeks, der rangerer 180 
lande på 32 parametre for klima, 
miljøhåndtering etc. Udgives af Yale 
University.

Green Growth 
Index 2019

#2
Social inklusion
Handel med grønne 
produkter
Grønne investeringer

GHG-reduktioner
Naturbeskyttelse

Måler 113 landes performance på fire 
dimensioner: effektiv ressourceforbrug, 
naturbeskyttelse, grønne økonomiske 
muligheder og social inklusion. Udgives 
af Global Green Growth Institute.

Sustainable
Development 
Report 2021

#3
SDG 1 
Fattigdomsbekæmpelse
SDG 7 Clean energy
SDG 10 Ulighed

SDG 12 
Responsible
Consumption and 
Production
SDG 13 Climate
action

Rangerer alle verdens lande ift. deres 
performance på de 17 verdensmål. 
Udgives af FN Sustainable Development 
Solutions Network.

EU Eco 
innovation 
index 2021

#4

Grønne patenter per 
capita
Omsætning i grønne 
industrier
Eksport af grønne 
produkter
Vand- og 
energiproduktivitet

Materiale-
produktivitet 
Adoption af 
grønne 
innovationer i 
virksomhederne

Rangerer EU-landene på baggrund af 
indikatorer for erhvervsrelateret grøn 
performance, fordelt på fire 
dimensioner: innovationsinputs 
(investeringer), grønne 
innovationsaktiviteter, outputs og 
outcomes. Udgives af EU-
Kommissionen.

Bæredygtig produktion11



grøn 
innovation

Danmark er på produkt- og innovationsområdet en 

grøn stormagt. Danmark har over en årrække været 

blandt de absolut førende lande i Europa ift. 

værdiskabelse pr. capita inden for bæredygtige 

produkter og services (se figur 1). 

Et tilsvarende billede gør sig gældende i forhold til 

grønne (dvs. klima- og miljørelaterede) patenter per 

capita, der kan ses som en overordnet indikator på 

grøn innovationskapacitet.

Danmarks markante styrkepositioner – fx 

vedvarende energi, vandteknologi, avancerede 

fødevarer – understøttes af verdensførende 

forskning inden for områderne. De er en stor del af 

forklaringen på Danmarks performance på de 

pågældende parametre.

Bæredygtig produktion12

0

100

200

300

400

500

600

700

800
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https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PAT_DEV
https://irisgroup.dk/wp-content/uploads/2019/06/Analyse-af-danske-styrker-inden-for-forskning-teknologi-og-uddannelse.pdf


Industriens CO2-udledning
Et centralt parameter for produktionssektorens bæredygtighed er udledningen af 
drivhusgasser (GHG). Det er afgørende for at bremse klimaforandringerne og holde 
temperaturstigningerne under Parisaftalens mål om 1,5 grader. Virksomhedernes 
udledning kan kategoriseres efter den internationale standard for CO2-regnskaber, 
der opererer med scope 1, 2 og 3. Dvs. om der er tale om:

1) Direkte udledning fra virksomhedens drift. 

2) Udledning genereret af anvendelse af energi fra forsyningssektoren. 

3) Udledning i værdikæden, upstream fra underleverandører, råmaterialer etc. og 
downstream – dvs. mod slutkunden. Heri indgår også transport og logistik.

Figur 2 viser udviklingen for den danske produktionssektor. Det generelle billede 
er, at industrien har stabiliseret sin udledning i perioden (den grønne kurve). Den 
absolutte udledning af CO2 falder således i flere perioder. Samtidig stiger 
industriens bruttoværditilvækst (den orange kurve) i perioden. Udledningen i 
produktionssektoren kan således siges at være afkoblet væksten – i absolutte 
termer. Endvidere stiger CO2-produktiviteten (den blå kurve), dvs. forholdet 
mellem bruttoværditilvæksten og udledningen, med 10 % i perioden.

Der er flere forklaringer på udviklingen. Ifølge Regeringens Klimapartnerskab for 
produktion (med afsæt i en scope-1 baseline fra 2009) kan:

 55% af reduktionen tilskrives effektiviseringer. 

 15% tilskrives elektrificering og brændselsskift.

 30% tilskrives udflytning/outsourcing (som ikke er en reel reduktion, men blot 
en udflytning af udledningen).

Der er stadig et stort uforløst potentiale for at gøre dansk produktion mindre 
klimabelastende. Nogle brancher (se figur 3), herunder inden for 
materialeproduktion og fødevarer, har særligt store udfordringer med 
udledningerne.

Dertil kommer udledningen i industriens værdikæder (scope 3), som også omfatter 
fx sourcing og transport. 

I de kommende år forventes en række teknologiske nybrud, at bremse 
udledningen yderligere. 

Det er ikke mindst landvindinger inden for elektrificering og nye energi- og 
energilagringsteknologier (se afsnit om teknologier), som forventes at få en stor 
rolle. En analyse af produktionsvirksomhederne i Trekantområdetviser, at 53% af 
de adspurgte virksomheder forventer at investere i energi- og CO2-besparende 
teknologier inden for de næste 2-3 år.

Ligeledes kan en øget udbredelse af cirkulær økonomi spille en markant rolle, fx i 
forhold til at mindske anvendelsen af jomfruelige (originale) materialer samt 
bortskaffelse gennem forbrænding af affald. Ellen MacArthur Foundation anslår 
således at 45% af den globale CO2-udledning kan elimineres gennem en bæredygtig 
og cirkulær omstilling af fremstilling og distribution.
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https://www.danskindustri.dk/siteassets/medlemsforeninger/ffi/pdfer/klimaklar-smv_faktaark_final.pdf?v=210204
https://em.dk/media/13617/afrapportering-produktionsvirksomheder-16-mar-final.pdf
https://em.dk/media/13617/afrapportering-produktionsvirksomheder-16-mar-final.pdf
https://irisgroup.dk/wp-content/uploads/2021/06/Industriel-konkurrencekraft-i-Trekantomraadet.pdf
https://ellenmacarthurfoundation.org/completing-the-picture
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Figur 2: CO2-udledning og -produktivitet i produktionen
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Figur 3: CO2-udledning fordelt på industriBrancHer i mio. tons



en grøn frontløBer

Industriens klimapåvirkning hænger tæt sammen med 

energiforbruget – og ikke mindst, hvordan energien, der 

anvendes i industrien, er produceret. Ca. 73,2% af den 

globale udledning af drivhusgasser kommer fra 

produktion og forbrug af energi. 

Omtrent en tredjedel af den udledning stammer fra 

industriens forbrug af energi – direkte gennem 

afbrænding af fossile brændsler, som kul, olie og gas, 

samt indirekte gennem el og varme produceret i 

forsyningssektoren og forbrugt i industrien.

I Danmark har industrien generelt formået at reducere 

og effektivisere energiforbruget. Figur 4 viser, at 

industriens absolutte energiforbrug (den grønne kurve) 

falder med 4% fra 2012 til 2019. 

Derudover viser figuren, at industrien gennemgår en 

markant stigning i energiproduktiviteten hen over 

perioden (den blå kurve), dvs. bruttoværditilvæksten 

i industrien set i forhold til energiforbruget. 

Med andre ord skaber dansk industri mere og mere 

værdi, uden at det har medført en tilsvarende 

stigning i energiforbruget. Kurven afspejler endvidere 

sammenhængen mellem energiforbrug og CO2-

udledning: de to figurer minder overordnet om 

hinanden.

Der er store brancheforskelle (se figur 5) bag det billede. 

Både fødevareindustrien samt plast-, glas- og 

betonindustrien forbruger meget energi ift. andre 

brancher.

Danmark har ifølge Verdensbanken en af de mindst

energiintensive industrier i Europa. Her kan en del af 

forklaringen naturligvis være, at Danmark har relativ 

lidt tung industri, fx stålproduktion, sammenlignet 

med mange andre europæiske lande. 
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https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/ener.int.ind?country=SWE&indicator=3807&countries=DNK,USA,FIN,DEU&viz=line_chart&years=1990,2012
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…men træerne Vokser 
ikke ind i himlen

Set ud fra et andet perspektiv er billedet mindre 
positivt. Danmark er blandt de lande i verden, 
der forbruger flest ressourcer set i forhold til 
befolkningstallet.

Balancen mellem menneskehedens behov og 
klodens biologiske liv og ressourcemæssige 
grænser er central i bæredygtighedsdebatten, fx i 
den såkaldte doughnut-model. Danmark 
bidrager ikke positivt til den balance!

Ifølge Global Footprint Network forbruger den 
gennemsnitlige danske borger ca. fire gange så 
mange ressourcer og affald, som jorden kan 
regenerere og absorbere i atmosfæren – hvis altså 
hele verdens befolkning nød vores levestandard.

Zoomer vi ind på den danske produktionssektor, 
ser billedet heller ikke flatterende ud. Sektoren 
belaster i stigende grad miljøet år for år, på trods 
af markante forbedringer i ressource- og 
energiproduktiviteten. Danmark har særlige 
udfordringer i forhold til vores ressourceforbrug, 
affald og udviklingen af en cirkulær økonomi. 

Med andre ord er produktionen i det lange løb 
ikke bæredygtig for hverken samfundet, miljøet 
eller biodiversiteten. Og dér har vi endda ikke 
inddraget danske industrivirksomheders 
internationale aktiviteter, fx outsourcing og 
international transport.

Ud over de åbenlyse udfordringer, som det 
medfører for klima og miljø, er det også et 
problem for virksomhedernes fremtidige 
konkurrencekraft. 

Nye rammevilkår, der skal fremme 
bæredygtighed, udvikles i disse år både nationalt 
og internationalt. Grønne investeringer har hen 
over en årrække været i kraftig vækst, og vil søge 
hen til virksomheder, der kan dokumenterer 
deres indsats for at minimere eller afhjælpe 
klima- og miljøudfordringerne.

Større virksomheder stiller i stigende grad krav 
til deres underleverandører og kunderne 
vælger oftere bæredygtigt og etisk, når de 
handler. Ikke-bæredygtige virksomheder vil 
derfor opleve et massivt pres på deres forretning.
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https://www.kateraworth.com/doughnut/
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Industriens Ressourceanvendelse er ikke 
tilstrækkelig effektiV

En af Danmarks store udfordringer – også i 

international sammenhæng – er ressourceforbruget. 

Ifølge ATV og Industriens Fonds baseline er industriens 

absolutte ressourceforbrug steget med 12 % i perioden 

2012-2019 (figur 6). Fødevarer- og maskinindustrien er de 

to mest dominerende brancher ift. ressourceforbrug 

(figur 7).

Det er vanskeligt at finde præcise tal for 

ressourceforbruget i industrien på tværs af lande. 

Eurostat opgiver en række data for materialeforbrug og 

cirkularitet. Processed material (figur 8) dækker over 

mængden af de materialer, der forarbejdes i en 

økonomi, hvad enten der er tale om ”virgine” råvarer 

eller genanvendte materialer.

I absolutte termer er det ikke overraskende, at det er 

EU’s store industrilande, Tyskland, Frankrig, Polen og 

Italien, der er i front. Men målt i tons per capita, dvs. 

relativt til landenes befolkningsstørrelser, ligger 

Danmark på en femteplads i EU, kun overgået af 

Luxembourg, Estland, Finland og Sverige.

Eurostat opgiver endvidere den nationale 

ressourceproduktivitet (figur 9), som BNP divideret 

med den nationale ressourceanvendelse målt i kg. 

Det tal beskriver ikke nøjagtigt industriens 

betydning, men eftersom industrien i alle lande vil 

tegne sig for en stor del af ressourceanvendelsen, kan 

tallet anvendes som en ”proxy”, dvs. en 

stedfortræder-indikation. 

Danmark lå i 2020 på en 16. plads i EU inden for 

ressourceproduktivitet, bag lande som eksempelvis 

Holland (1. plads) og Tyskland. Danmark ligger under 

EU-gennemsnittet (Eurostat).

Konklusionen er, at Danmarks produktionssektor er 

relativt ressourceintensiv i EU-sammenhæng, samtidig 

med at en række lande har en markant højere 

ressourceproduktivitet. De skaber med andre ord mere 

værdi for den samme mængde ressourcer. Dertil 

kommer at forbruget af ressourcer er stigende. Men det 

behøver isoleret set ikke at være en stor 

bæredygtighedsudfordring, for så vidt at de anvendte 

ressourcer er recirkulerede. Mere om det på næste side.
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Danmark er bagud i den 
cirkulære omstilling

Ifølge et dansk casestudie af Ellen MacArthur Foundation fra 2015 kunne 
transformationen til en cirkulær økonomi i 2035 potentielt medføre et øget BNP 
på 0,8-1.4% samt en mer-jobskabelse på 7-13.000 jobs.

Centralt i omstillingen til den cirkulære økonomi står industriens håndtering, 
genanvendelse og oparbejdning af affald. Danmark indtager en 14. plads i EU ift. 
hvor stor en andel af samtlige materialer, anvendt i nationaløkonomien, der 
udgøres af genanvendte materialer (ca. 8%). Holland og Belgien indtager 1. og 2. 
pladsen. (hhv. 31% og 21%, se figur 10). Den relativt lave placering afspejler at 
Danmarks industrisektor nationalt har store udfordringer:

 Industriens affaldsgenerering i Danmark stiger markant med ca. 20% fra 2012-
19 (figur 11).

 Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien har den absolut største 
affaldsgenerering i såvel 2012 som i 2019, efterfulgt af metalindustrien (figur 12).

 Flere brancher oplever i perioden fald i affaldsproduktiviteten, dvs. 
værdiskabelse set i forhold til affaldsmængden. Det største fald sker i 
den kemiske industri, hvor affaldsproduktiviteten falder med 58%, og i 
medicinalindustrien, hvor den falder med 27% 

Udfordringen relaterer sig samtidig til industriens ”reelle” CO2-udledning, da 
ikke-genanvendt affald udleder drivhusgasser, herunder gennem afbrænding og 
afgasning.
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Kilde: Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Industriens Fond (2022)
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Hvad er en 
cirkulær 
forretnings-
model

Cirkulær økonomi er et kernebegreb i bæredygtig 
produktion. Den står som et alternativ til den 
”traditionelle” lineære økonomi, der er kendetegnet 
ved en envejsproces fra ressourcer, produktion, salg 
og anvendelse til bortskaffelse/affald, fx på 
lossepladser eller afbrænding. Et flow, der er stærkt 
belastende for miljøet, da ressourcerne ikke 
anvendes optimalt. 

I en cirkulær økonomi indgår ressourcer og affald i 
et mere eller mindre lukket kredsløb. Fokus er på at 
forlænge ressourcer og produkters livscyklus, samt 
minimere bortskaffelsen af affald og udvindingen af
nye ”jomfruelige” materialer og råstoffer.

Cirkularitet kan opnås på flere måder, fx:

 Reintegration og/eller omformning af affald eller 
sidestrømme, som materialer til ny produktion. 

 Forsinkelse af processen fra ressourcer og 
produkter til affald (fx via levetidsforlængelse). 

 Eller ved simpelthen at reducere anvendelsen af 
ressourcer og materialer i produktionen.

I en cirkulær forretningsmodel kobles målet om 
cirkularitet sammen med en kommerciel levedygtig 
model for, hvordan både producent, kunder og 
mellemled kan få værdi ved at indgå i et cirkulært 
kredsløb.

Det betyder i praksis at værdikæder, produktion, 
forretningsmodeller og samspillet mellem den 
private og offentlige sektor skal gentænkes. 
Regeringens klimapartnerskaber taler således om et 
decideret forandret ”samfundsparadigme”, hvis 
transformationen skal realiseres.

For den enkelte virksomhed kan cirkularitet 
centreres om ”take-back”-modeller, hvor en 
producent tilbagetager slidte eller forældede 
produkter, materialer eller komponenter med 
henblik på regenerering i fx nye produkter.

Et andet eksempel på cirkularitet er anvendelsen af 
nye teknologier, som levetidsforlængelse og 
monitorering gennem digitale teknologier (bl.a. IoT, 
AI og big data). Der findes også ressource-effektive 
produktionsmetoder, som additiv fremstilling, der 
kan udnytte restprodukter direkte, og 
bioteknologiske fermenteringsmetoder, der 
omdanner sidestrømme til nye højværdiprodukter.

Innovation spiller en stor rolle i forhold til 
cirkularitet. Op mod 80% af et produkts potentielle 
cirkularitet afgøres i designfasen. Tilsvarende er 
innovation og design centralt i udviklingen af 
cirkulære forretningsmodeller.
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https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/klimpartnerskab_afrapportering-for-affald-vand-og-cirkulaer-oekonomi.pdf


smV’erne koBler ikke i 
tilstrækkelig grad 
BæredygtigHed og 
konkurrencekraft
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En række forskellige målinger har belyst koblingen mellem bæredygtighed og 
konkurrencekraft blandt de små- og mellemstore virksomheder. Det er 
velkendt, at mange SMV’er generelt har kapacitets- og 
kompetenceudfordringer i forhold til at omstille sig, fx. i forhold til ny 
teknologi, innovation, krisesituationer og nye markedsforhold.

Det samme billede tegnes af de analyser (se boks), der undersøger SMV’ernes 
arbejde med grøn omstilling. Den gennemgående pointe er, at selv om en 
relativt stor andel af virksomhederne har fokus på klimatilpasning eller grøn 
omstilling, har en relativt lille andel af virksomhederne fokus på at koble 
bæredygtighed og konkurrencekraft. Udfordringerne handler blandt andet 
om strategisk fokus, tid og ressourcer samt kompetencer i virksomheder, der 
ofte er meget driftsorienteret.

Der er med andre ord et stort uforløst potentiale i forhold til at få løftet den 
bæredygtige omstilling i de små- og mellemstore virksomheder ved at koble 
omstillingen med konkret forretningsudvikling.

 En surveyanalyse fra RegLab fra 2022 om SMV’ers samarbejde om grøn omstilling, 

der centrerer på en modenhedsmodel for grøn omstilling. Kun ca. 11% af de 

adspurgte SMV’er befinder sig på de to ”øverste” trin i trappemodellen, hvor grøn 
omstilling er tænkt ind i forretningsmodellen. 

 Surveydata fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel (2021) viser, 

at ud af de industri-SMV’er, som arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi, 
anfører ca. 32%, ”tiltrækning af nye kunder” som en hovedmotivation, mens kun ca. 

7% peger på ”kundefastholdelse” og kun ca. 4% anfører ”opnå bedre overskudsgrad”.

 På EU’s årlige Eco Innovation Index ligger Danmark overordnet på en 4. plads. Ift. til 
adoption af grønne innovationer internt i virksomheden ligger DK på en 15. plads. 

Ift. virksomhedernes evne til at introducere grønne innovationer der skaber værdi 

for slutbrugeren, ligger Danmark på en 8. plads.

 En virksomhedsundersøgelse af cirkulær økonomi fra 2017, hvor kun mellem 10 og 

16% af SMV’erne arbejdede med cirkulære forretningsmodeller, værdikæder, 
tilbagetagningsordninger eller design af produkter, der er nemme at genanvende.

 En undersøgelse af danske virksomheders klimaindsats (på tværs af brancher) fra 

januar 2020, der viser, at kun ca. 11% af de adspurgte virksomheder anfører ”flere eller 
nye forretningsområder” som motivation for at igangsætte en klimaindsats. 10% 

anfører ”mersalg i tillæg til vores øvrige produkter/ydelser”. Andelen er højere for 

større virksomheder.

 Danske SMV'er er, baseret på en rundspørge, i gennemsnit mindre ressourceeffektive 

end SMV’er på tværs af EU. Særlig ift. tiltag relateret til affald ligger danske SMV’er 

markant under gennemsnittet for EU (Eurobarometer, 2018).
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Bæredygtig 
Produktion og 
konkurrence-
kraft

Analysen indikerer, at virksomhedernes evne til 
at koble bæredygtig produktion med forretningen 

og egen konkurrencekraft er en forudsætning for 
industriens omstilling og reduceringen af negative 

miljø- og klimamæssige effekter. 

Eller sagt på en anden måde: hvis ikke 

virksomhederne strategisk og systematisk kobler 
bæredygtig omstilling med forretning, innovation, 

indtjening og værdiskabelse, får vi svært ved at skabe 
en markant forandring i industrien. 

Grundlæggende kan virksomhederne øge 

deres konkurrencekraft gennem bæredygtighed ad 
to veje, som i praksis ofte er tæt sammenvævede.

For det første ved at arbejde med virksomhedens 
interne bæredygtighed. Det kan være 

energieffektiviseringer, anvendelse af nye proces-
eller produktionsteknologier, fx 3D-print, eller ved at 

erstatte fossile brændsler med elektrificering.

Virksomhederne kan også arbejde med at reducere 

affald eller anvendelsen af ”jomfruelige”, dvs. ikke-
recirkulerede, materialer i produktionen.

Alle disse indsatser kan have en markant betydning 
for virksomhedernes klima- og miljøbelastning – og 

spare dem for udgifter til forbrug samt sikre at de er 
på forkant med nye rammevilkår.

For det andet kan virksomhederne arbejde med at 
påvirke bæredygtighed hos kunden/samfundet. Det 

kan eksempelvis være ved at designe produkter eller 
forretningsmodeller, der fremmer bæredygtighed 

hos kunden. Virksomheder kan søge at påvirke 
værdikæderne til at levere bæredygtige 

komponenter eller materialer. Eller de kan vælge at 

source lokalt/regionalt frem for fra fjernmarkeder.

Der er også eksempler på virksomheder, der arbejder 

med at løfte et socialt ansvar, eller som fokuserer på 
biodiversitet.

Arketyperne på næste side indfanger de to 
dimensioner. I praksis er langt de flest virksomheder 

hybrider af de forskellige arketyper, og kan være 
langt på én dimension og knap så langt på en anden.

Modellen ligner ”trappe”- og modenhedsmodellerne 
fra andre analyser, men tager afsæt i, at der i praksis 

kan være mange forskellige veje til at koble 
bæredygtighed med forretningen, og at disse ikke 

nødvendigvis er lineære.
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“many manufacturing companies still 

have the perception that 

sustainability is a long-term 

honorable approach for the good of 

the world. There is of course truth 

to that, but more practically, 

sustainability is a short- to mid-term 

tangible opportunity for companies 

to drive profits through increased 

reVenues and lower costs.”

- Deloitte 2021



Arketyper
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fokus på BæredygtigHed internt i VirksomHeden

De holistiske

• Sammenhængende fokus på 
bæredygtighed i alle aktiviteter, herunder 
forretningsmodel, processer, produkter, 
innovation og værdikæde.

• Klar strategi og fokus på at udvikle kunden 
og samfundets bæredygtighed.

• Omfattende fokus på data og 
dokumentation.

• Avancerede forretningsmodeller, fx med 
servicekoncepter og/eller anvendelse af nye 
teknologier.

De optimerende

• Ledelsesmæssig awareness.
• Fokus på at optimere drift og produktion 

via energieffektiviseringer, minimering/ 
recirkulation af affald etc.

• Lavthængende tiltag for at mindske impact, 
fx solceller, elbiler, elektrificering osv.

• I varierende grad strategisk fokus.
• Mindre fokus på værdikæde og sourcing, 

samt kunden/samfundets bæredygtighed.

De tilbageholdende

• Ingen eller begrænset fokus på 
bæredygtighed i strategi og/eller ledelse.

• Ingen eller begrænsede tiltag, fx basale 
energieffektiviseringer.

• Produkt eller forretningsmodel er ikke 
centreret omkring bæredygtighed.

• Ofte i markeder eller værdikæder, hvor 
bæredygtighed ikke er efterspurgt.

De innovative

• Forretning centreret omkring produkt, der 
skaber grøn værdi, fx energibesparelser, 
vandrensning, byggematerialer etc. for 
kunden eller i samfundet.

• Grønne løsninger som omdrejningspunkt 
for produktudvikling.

• I varierende grad fokus på bæredygtighed i 
sourcing og værdikæder.

• Mindre fokus på forretningsmodeller samt 
virksomhedens processer. 
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Bæredygtig 
produktion og 
konkurrence-
kraft

Arketyperne afspejler, at spillepladen for 
bæredygtig produktion i den enkelte virksomhed 

er bred. Den omfatter i yderste konsekvens alle 
aktiviteter i produktionsvirksomhedernes 

virkelighed – såvel som virksomhedernes 
omgivelser, værdikæder og netværk.. Det vil 

således ofte være individuelt, hvilke tiltag og 
indsatser, der skaber den største effekt.

Figuren på den næste side tegner et stiliseret 
billede af spillepladen, og udgør analysens 

overordnede ramme. Den giver et overblik over de 

delelementer, der indgår i koblingen mellem 
bæredygtig produktion og konkurrencekraft. Den 

er baseret på fundene fra interviewene koblet 
sammen med inspiration fra eksisterende 

modeller, fx Ready2Loop-projektets 
modenhedsmodel.

Figuren består overordnet af fire elementer. 
Længst til venstre ses nogle de af centrale 

drivkræfter, som både fremhæves i litteraturen og 
i virksomhedsinterviews, dvs. megatrends, kunder

og rammevilkår. 

Nederst ses fire centrale ”enablers”, dvs. 
forudsætninger for bæredygtig produktion. De er 

data og viden, partnerskaber/netværk, 
kompetencer og teknologi. 

I midten ses de handleområder, som 
virksomheder konkret arbejder med for at 

fremme bæredygtig produktion. Det er 
forretningsmodeller, innovation og design, strategi

og ledelse, værdikæder samt processer og 
organisation.

Yderst til højre ses to effekttyper, der hænger tæt 

sammen. For det første effekter relateret til 
bæredygtighed, dvs. til CO2-udledning, vand-, 

energi- og ressourceforbrug, affald og øvrige 
effekter på fx biodiversitet og sociale faktorer.

Dernæst effekter relateret til konkurrencekraft. Det 
kan eksempelvis være øget salg og indtjening, 

eksport, produktivitet eller efterlevelse af nye 
rammevilkår (skatter, afgifter, lovgivning), der 

gennemtvinger eller skaber incitamenter for grøn 
omstilling.

Alle figurens elementer vil blive behandlet 
nærmere i de følgende afsnit.
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https://ready2loop.org/en/group/10/Intro+to+CE
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for 
Bæredygtig 
produktion
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Megatrends
Megatrends udgør det store bagtæppe for den 
bæredygtige transformation af industrien. De har 

indvirkning på virksomhedernes eksistensvilkår, og 
de kunde- og efterspørgselsmønstre, som 

virksomhederne skal levere løsninger på.

Klimaforandringerne har naturligvis en særlig 

fremtrædende rolle, i form af deres betydning som 
en global brændende platform. Men også 

urbanisering, ødelæggelse af biodiversitet, 
ressourceknaphed og geopolitiske forandringer er 

trends, der i disse år har stor indvirkning på 

erhvervslivet på forskellig vis:

 Nye begrænsninger for virksomheder, fx i form af 

friktion i globale forsyningskæder, pandemier, 
lovgivning, ustabilitet, etc.

 Nye markedsmuligheder, både ift. behov for 
løsninger til at adressere megatrends, men også 

ændrede præferencer hos kunderne, fx efter mere 
energieffektive eller mindre CO2-udledende 

produkter og løsninger.

 Nye teknologiske løsninger, da megatrends er en 

katalysator for teknologisk innovation i forhold til 
de kundebehov som skabes.

Når megatrends møder nye teknologier og 
forretningsmodeller, kan samfundsforandringerne 

ske hurtigt og være stærkt omvæltende for 
virksomhederne. Fælles for forandringerne er, at hvis 

ikke virksomhederne i tide forstår at håndtere og 
også udnytte megatrends, kan de risikere at tabe 

konkurrenceevne.

Blandt de interviewede virksomheder, er betoningen 

af megatrends især fokuseret på 
klimaforandringerne. Det er derimod typisk via 

kundemønstre, at megatrends manifesterer sig 

konkret for virksomhederne. 

At virksomhederne ikke har blik for de 

bagvedliggende drivkræfter er dog et muligt 
fokusområde, ift. at få ledelserne til at tænke mere 

langsigtet.
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Kunder
Det kan være krav om produktionsmetoder, CO2-
udledning forbundet med produktionen, sourcing, 

materialeanvendelse, cirkularitet og andet. Blandt 
B2B-leverandørerne mærkes der allerede nu et pres 

fra aftagerne, ift. fx dokumentation og certificeringer. 

Der er samtidig en del virksomheder, der oplever, at 

kunderne ikke efterspørger grønt eller bæredygtigt 
endnu, men forventningen er, at forandringen er på 

vej.

I nogle få tilfælde sker der en vekselvirkning mellem 

virksomheden selv og kunderne. Virksomhederne 

forsøger at påvirke kunderne til at træffe andre 
indkøbsbeslutninger, der så igen afføder ændrede 

efterspørgselsmønstre. 

Kundeperspektivet hænger endvidere tæt sammen 

med virksomhedernes evne til at designe 
forretningsmodeller, der skaber værdi for alle parter. 

Sagt på en anden måde, er kunderne en central 
drivkraft, men kan også påvirkes af virksomhederne 

selv. 
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Kunderne er en central drivkraft for bæredygtig 
produktion, og i sidste ende det, som bygger bro 

mellem virksomhedernes konkurrencekraft og 
bæredygtighed.

For hvis ikke kunderne værdisætter, efterspørger 
eller stiller krav til leverandørernes processer og 

produkter, mangler et afgørende incitament til at 
omstille produktionen. 

Tal fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 
virksomhedspanel i 2021, viser at 25% af de adspurgte 

industrivirksomheder anfører ”det er ikke vigtigt for 

vores kunder” som en barriere for grøn omstilling. 
Den udfordring er også gennemgående blandt 

interview-virksomhederne (se udfordringer).

Omvendt kan kunderne være en vigtig kraft for at 

skabe forandring i virksomheder og brancher, hvor 
der er store bæredygtighedsudfordringer.

Virksomhederne i analysen oplever, at flere og flere 
kunder stiller bæredygtighedskrav. 
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Investorer
Virksomheder i alle brancher og i alle led i 
værdikæden vil i stigende grad blive tvunget til at 

forholde sig aktivt til forandringerne.

Men samtidig skaber investeringerne nye 

muligheder for at rejse kapital og tappe ind i store 
offentlige investeringer. Virksomheder der 

igangsætter en grøn transformation vil få bedre 
vilkår end konkurrenterne for at rejse 

udviklingskapital, der fx kan understøtte 
investeringer i ny teknologi, innovation samt viden 

og kompetencer.

Blandt de interviewede virksomheder er oplevelsen 
af de ændrede investeringspræferencer især 

mærkbar blandt aktieselskaber og virksomheder, der 
ejes af kapitalfonde. Og der er en udbredt 

bevidsthed om, at det pres og de muligheder kun vil 
vokse.
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Investorer spiller en voksende rolle, som 
katalysatorer for industriens grønne transformation. 

De seneste år er de globale ESG-investeringer, 
(Environmental Social Government), der fokuserer 

på bæredygtighed, vokset markant. Ifølge en kilde 
udgjorde de globale bæredygtige/ansvarlige aktiver i 

2020 ca. 230 billioner kr., og ca. 1/3 af samtlige globale 
investeringer. En vækst på ca. 15% fra et 2018-

udgangspunkt.

På virksomhedsplan skaber forandringerne på de 

globale kapitalmarkeder et pres på flere planer. 

Investorerne ser i stigende grad virksomhederne 
efter i sømmene baseret på ESG/bæredygtigheds-

parametre. Virksomhederne skal kunne 
dokumentere deres miljø- og klimamæssige impact

med valid og anerkendt data og dokumentation, for 
ikke at blive fravalgt som investeringsobjekt.

Det er blandt andet også udgangspunktet for den 
nyligt lancerede EU-taksonomi for bæredygtige 

investeringer, der udgør et fælles rammeværktøj og 
definitionen af, hvad bæredygtige investeringer 

dækker over.

https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/latest-edition-of-the-global-sustainable-investment-review-confirms-strong-growth-of-esg-assets-all-over-the-world
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
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rammeVilkår
Rammevilkår for bæredygtig produktion omfatter 
lovgivning, standarder, skatter og afgifter samt 

offentlige investeringer, fx i infrastruktur eller 
forskning, uddannelse og innovation.

Rammevilkår udgør et mulighedsrum for 
virksomhedernes bæredygtige omstilling. Det kan 

eksempelvis være i form af udbredelsen af 
vedvarende energi, adgang til data, viden eller 

kompetencer.

For det andet griber rammevilkår direkte ind i 

virksomhedernes eksistensvilkår. Eksempelvis 

gennem en afgifter eller nye produktstandarder, der 
indeholder krav om materialeanvendelse, udledning 

mv. Det drejer sig også om selve definitionen af 
bæredygtige virksomhedsaktiviteter, jf. den 

førnævnte EU taksonomi for bæredygtige aktiviteter 
(se investorer).

For det tredje handler rammevilkårene om de 
proaktive offentlige investeringer, både nationalt og 

internationalt, som skal fremme bæredygtighed. 

Regeringer i både EU, USA og Kina satser massivt på 

klima- og bæredygtighedsområdet. EU’s Green Deal, 
der skal bidrage til at EU når i mål med en 50% 

reduktion af GHG-udledningen i 2030 (ift. 1990-
niveauet), har et budget på op til ca. 9 billioner kr. 

(inkl. private bidrag) over en 10-årig periode. Samlet 
set forventes gennemførslen af Paris-aftalens 

målsætninger at medføre investeringer for 13.500 

milliarder USD frem mod 2030.

De markante investeringer vil naturligt få stor 

betydning som drivkraft for virksomhederne, både i 
form af offentlige indkøb samt innovation.

Blandt de interviewede virksomheder er det især 
udsigten til en CO2-skat, der fylder i bevidstheden, 

men også forhold, som mulighederne for at lave 
decentral energiforsyning, fx med solceller på 

fabrikstage, fremhæves. Der er endvidere en 
udpræget betoning af, at det offentlige kunne være 

langt mere offensive i deres indkøbsprocesser ift. at 
stille bæredygtighedskrav til leverandørerne.
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forudsætninger 
for Bæredygtig 
produktion
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DatA
Transparente og autoritative data er blandt flere af 
interviewvirksomhederne et centralt fundament for 

bæredygtig produktion på en lang række områder: 

 Beslutnings/ledelsesstøtte, ift. at identificere inden 

for hvilke områder virksomheden sætter et 
negativt aftryk, og hvilke typer handlinger, der er 

mest effektive til at imødegå udfordringerne.

 Modellering og afvejning af mål, dilemmaer og 

indsatser for bæredygtighed.

 Monitorering af impact i værdikæden og i 

cirkulære processer, dvs. hvor udledning og 

miljøbelastningen sker hos andre aktører.

 Information, dokumentation og branding til 

kunder, investorer, bestyrelser og andre 
interessenter om et produkt eller virksomhedens 

samlede klima- og miljømæssige aftryk.

 Information om kundernes adfærd samt deres 

anvendelse af produkter. Det er relevant i forhold 
til servicekoncepter eller innovation.

Konkret er data allerede en forudsætning for at 
kunne dokumentere virkomhedens klimapåvirkning, 

fx som led i at opfylde Science Based Targets.

Det er dog vidt forskelligt fra virksomhed til 
virksomhed, i hvilken grad data systematisk 

anvendes. Der er relativt få eksempler, der anvender 
data i forretningsmodellen. 

Men det påpeges af mange virksomheder, at data er 
helt afgørende for at kunne dokumentere 

”bæredygtighed” over for kunder og myndigheder 
samt undgå anklager om ”greenwashing” (se 

udfordringer).

Bæredygtig produktion36

https://sciencebasedtargets.org/how-it-works


Højreklik/Vælg Formater baggrund/Skift farve

Ny Teknologi
Den grønne omstilling hviler langt hen af vejen på 
innovation af – og adgangen til – nye teknologier. Det 

var også blandt en af konklusionerne fra baselinen. I 
disse år er der fart på udviklingen af nye teknologier, 

der kan understøtte bæredygtighed. Der er 
eksempelvis:

 Bioteknologi, der udnytter levende processer, fx 

fermentering og enzymer, og som blandt meget andet 

gør det muligt at transformere affald eller 

restprodukter til værdifulde produkter som nye 

materialer eller grønne brændstoffer.

 Energiteknologier, herunder power2X, dvs. metoder til 

at omdanne og lagre elektricitet, blandt andet i brint, 

der kan anvendes i både transport og 

produktionsprocesser. Et andet vigtigt område er 

udviklingen inden for batterier, der i sammenhæng 

med vind og sol – samt nye intelligente løsninger – kan 

optimere forbrug i energisystemet.

 Nye produktionsteknologier, herunder additiv 

fremstilling, der gør det muligt at udnytte råmaterialer 

markant bedre, samtidig med, at der skabes nye 

muligheder for at udvikle bæredygtige produkter med 

helt nye egenskaber.

 Digitale teknologier, fx kunstig intelligens, blockchains 

osv., som optimerer processer, danner grundlag for nye 

servicekoncepter og fremmer sporbarhed i 

værdikæder.
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Nye teknologier er blandt interviewvirksomhederne 
i nogen grad en enabler for bæredygtig produktion. 

Herunder teknologier, der hænger tæt sammen med 
behovet for data, fx IoT og AI. 

Dertil kommer forskellige nye teknologiske 
muligheder for energieffektivisering, ikke mindst 

udviklingen inden for varmepumper. Andre 
virksomheder eksperimenterer med at lave nye 

materialer fra affald og restprodukter.

Endelig er der få eksempler på virksomheder, der 

anvender ny teknologi på højt plan. Foruden digitale 

teknologier, er det nye metoder til at udvide 
højværdistoffer fra restprodukter/sidestrømme.

Det er dog ikke indtrykket, at der blandt 
interviewvirksomhederne generelt anvendes ny 

teknologi på meget højt niveau. Der er enkelte 
undtagelser, men ellers forekommer 

teknologiunderstøttelsen af bæredygtig produktion, 
at være relativt basal.

Det kan hænge sammen med at virksomhederne er 
SMV’er, og derfor typisk ikke har in-house F&U-

kompetencer, der vil være en forudsætning for at 
højne teknologianvendelsen markant.
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kompetencer
Kompetencer er en vigtig menneskelig forudsætning 
for, at koblingen mellem bæredygtig produktion og 

konkurrencekraft lykkedes.

Det er kompetencer i ledelse og bestyrelse, hos 

medarbejdere og gennem eksterne konsulenter eller 
vidensinstitutioner (se partnerskaber). 

Sammenhængen dokumenteres blandt andet af:

 Industrien Fonds og ATV’s analyse (2021) af 

bæredygtig produktion i industrien, der finder en 
positiv sammenhæng mellem uddannelsesniveau 

og energiproduktivitet.

 En ny analyse fra RegLab og Teknologisk Institut 
(2022) der finder, at kompetencer er en udfordring 

for mange SMV’er i forbindelse med den grønne 
omstilling. Analysen dokumenterer også, at jo 

længere virksomhederne er i deres grønne 
omstilling, jo større er behovet for mere 

specialiserede kompetencer.

 En analyse fra Dansk Energi i 2020, der fremskrev 

en arbejdskraftefterspørgsel på 290.000 årsværk 
frem mod 2030, som resultat af samfundets 

investeringer i at nå 70%-målsætningen på 
klimaområdet. Efterspørgslen efter erhvervsfaglige 

kompetencer vil være særlig markant.

Konkret kan det fx handle om kompetencer inden 
for forretningsudvikling, teknologi, design og 

processer.

En omfattende grøn omstilling kræver typisk 

forskellige kompetenceprofiler, fx generalister, 
designere og tekniske specialister, da udfordringerne 

ofte har en kompleks og tværfaglig karakter.

Designkompetencer har særlig stor betydning i 

forhold til både formgivning af bæredygtige 
produkter, så de fx kan indgå i et cirkulært kredsløb, 

samt i forhold til bæredygtige forretningsmodeller.

Blandt interviewvirksomhederne er det generelle 
billede, at kompetenceopbygningen er opbygget 

løbende via intern opkvalificering. Nogle af de 
interviewede virksomheder måtte fx igennem et 

ejerskifte, før omstillingen blev prioriteret, mens 
andre fik nye kræfter med et grønt perspektiv ind i 

bestyrelsen.
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netVærk og 
partner-
skaber

Koblingen mellem bæredygtig produktion og 
konkurrencekraft kan sjældent lade sig gøre, ved at 

virksomhederne kun kigger indad. Den konkrete 
omstilling kræver typisk samarbejdsrelationer, 

netværk og partnerskaber, der dels kan fremme 
viden- og erfaringsdeling, men i lige så høj grad 

konkret implementeringskraft. Det er eksempelvis:

 Partnerskaber med andre virksomheder i 

værdikæden, fx omkring bæredygtige 
forretningsmodeller.

 Videns- og innovationssamarbejde med GTS’er og 

universiteter, fx om nye materialer eller tilgange 
til udnyttelse af affald. 

 Offentlig-privat samarbejde med myndigheder, 
vidensinstitutioner og/eller forsyningssektoren i 

forhold til at løse samfundsmæssige 
bæredygtighedsudfordringer.

 Samarbejder mellem etablerede virksomheder og 
startups, der kan give etablerede virksomheder 

adgang til ny teknologi og give startups 
skaleringsmuligheder.

. 

En ny analyse fra Reglab og Teknologisk Institut 
(2022) dokumenterer, at virksomhedernes 

samarbejde med eksterne aktører er af central 
betydning for den grønne omstilling – og jo længere 

man er på rejsen, jo flere eksterne parter bringes i 
spil.

Netværk med andre virksomheder og aktører kan 
endvidere spille en mere ”blød”, men central, rolle i 

forhold til at inspirere, motivere og udbrede gode 
erfaringer og cases blandt virksomheder, der er i de 

tidlige stadier af den grønne omstilling. 

Derudover kan samarbejde og partnerskaber skabe 
et ”kulturpres” i erhvervslivet i forhold til at lade sig 

omstille.

Flere af de interviewede virksomheder indikerer et 

behov for viden om, hvordan man konkret kommer i 
gang. Her er der eksempler på videndeling i peer-to-

peer netværk med SMV’er fra andre brancher med 
henblik på tværgående læring. Virksomhederne 

anvender også i varierende grad 
brancheorganisationer som en kilde til ny viden, 

ligesom eksterne konsulentvirksomheder kan spille 
en vigtig rolle.
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organisation
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Strategi 
og 
ledelse

Det er samtidig stærkt varierende i hvilken grad 
virksomhederne konkret har indtænkt det i 

strategien eller i virksomhedens fortælling om sig 
selv. Blandt interviewvirksomhederne er der blandt 

andet eksempler på strategier der:

 Har mål om markante CO2-reduktioner.

 Har mål om at adressere en ny SDG (Verdensmål 
red.) årligt, som afsæt for strategien.

 Har mål om at source alle materialer og 
komponenter fra lokale og/eller certificerede 

leverandører.
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Virksomhedernes evne til at sætte en grøn 
retning for sig selv fremhæves hos stort set 

alle interviewvirksomheder som en 
afgørende forudsætning for at igangsætte en grøn 

rejse.

Strategien prioriterer mål for virksomhedens rejse, 

og hvilke typer tiltag, der skal til for at indfri dem. 
Det gælder med andre ord for alle arketyper af 

virksomheder, der igangsætter en grøn omstilling.

Flere af virksomhederne fremhæver, at rejsen skal 

starte hos topledelsen, hvis transformationen mod 

bæredygtig produktion skal lykkes. Ledelserne og 
bestyrelserne er således et væsentligt fokusområde i 

enhver indsats, der skal fremme produktions-
sektorens bæredygtighed og koble det med 

forretning.

Langt de fleste af virksomhederne har ledere, ejere 

eller en bestyrelse med en stærk bevidsthed om 
nødvendigheden af den grønne omstilling. Men det 

er også tydeligt, at flere af lederne mangler viden, 
kompetencer og praksiserfaring omkring, hvordan 

man konkret omsætter de gode intentioner til 
handling.



cases med fokus på strategi 
og ledelse

Elektro Isola udvikler og leverer højteknologiske kompositløsninger til 
isoleringsformål. Kunderne befinder sig i bl.a. energibranchen, health-tech samt 
luft- og rumfartsindustrien. 

Produktionen af materialerne har historisk udledt relativt store mængder CO2, 
herunder pga. anvendelsen af gas som energikilde. Ledelsen har derfor lagt en 
klar strategi for at reducere virksomhedens impact. Elektro Isolas 
bæredygtighedsstrategi fokuserer på Science Based Targets (SBT), hvormed 
virksomheden frem mod 2030 skal reducere sin CO2-udledning med 50% ift. 
2018-niveuaet. Valget af SBT som ramme er blandt andet et resultat af 
virksomhedens deltagelse i projektet ”Klimaklar SMV”, samt at SBT er 
centralt for virksomhedens kunder fx i vindmøllebranchen.

Haarup Maskinfabrik startede den grønne omstilling på grund af ejerens 
frustration over manglende politisk handlekraft på klimaområdet. I 2016 satte 
virksomhedsledelsen sig for at blive klimaneutral i både virksomhedens 
processer og værdikæder. Virksomheden har et mål om at anvende ca. 20% af 
overskuddet før skat på grøn omstilling. Derudover fokuserer strategien på tre 
områder: elektrificering af processer (der tidligere krævede forbrænding af 
olie), energieffektivisering og anvendelse af grøn strøm. Virksomhedens strategi 
har i første omgang fokuseret på at få reduceret scope 1 og 2 udledningen, dvs. 
internt i virksomheden og i forhold til energiforbrug, men man er i færd med at 
se på hele værdikæden. Målet er en 80% reduktion af downstream-udledningen 
i 2028. 
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Forretnings-
model

Det er kun et mindre antal af de 
interviewede virksomheder, der er ”holistiske”, dvs. 

hvor strategisk bæredygtig produktion er tænkt ind i 
virksomhedens forretningsmodel 

Der er typisk tale om erfarne virksomheder, som 
både leverer et produkt, der adresserer 

bæredygtighedsrelaterede problemstillinger (fx 
fødevarer), og som har arbejdet med processer og 

værdikæder gennem en længere årrække.

At kun en mindre del af virksomhederne arbejder 

med bæredygtighed og konkurrencekraft qua  

konkrete forretningsmodeller, understøttes af flere 
analyser, der arbejder med forskellige 

modenhedsniveauer (se s. 24).
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Koblingen mellem bæredygtig produktion og 
konkurrencekraft er mest rendyrket dér, hvor 

virksomhederne, i kraft af forretningsmodeller hvori 
fx bæredygtige produktionsmetoder eller 

cirkularitet indgår, skaber en ”grøn” værdi for 
kunden, samfundet og virksomheden selv.

Det omfatter blandt andet:

• Cirkulære forretningsmodeller med fokus på at 

minimere affald/spild i værdikæden samt at 
undgå anvendelsen af jomfruelige materialer i 

produktionsprocesser (se neden for).

• Grønne produkt-service modeller (servitization), 
hvor produkters levetid forlænges, fx gennem 

løbende vedligeholdelse og returnering/upcycling 
af slidte komponenter og produkter.

• Konsulentorienterede modeller, hvor 
producenten hjælper kunden med at optimere 

anvendelsen af et produktet, fx i forhold til 
energiforbrug eller CO2-udledning. Det kan 

bl.a. være via løbende overvågning med 
anvendelse af IoT.

• Etablering af helt nye bæredygtige 
forretningsområder (fx upcycling af 

plastmaterialer) – evt. i selvstændige enheder, der 
fungerer parallelt med kerneforretningen.



cases med fokus på Bæredygtige 
forretningsmodeller

Scan Office leverer kontormøbler og totalindretter 

kontormiljøer. Forretningen er centreret omkring 

en cirkulær forretningsmodel, baseret på TCO-

beregning (Total Cost of Ownership), og 

ledsagende rådgivning af kunderne, for at sikre et 

bæredygtigt valg. Når kunden ønsker at skifte 

møbler eller indretning, bliver gamle møbler 

videresolgt, renoveret og/eller doneret, fx til 

sociale formål. Endvidere afhenter og videresælger 

virksomheden brugte møbler og anvender 

plastaffald fra andre virksomheder i 

produktionen af nye møbler.

Scan Office oplever, at de på det seneste har 

vundet store opgaver pga. deres fokus på 

cirkularitet.

Bramidan er Danmarks førende udvikler og 

producent af affaldsløsninger til erhvervslivet i 

form af ballepressere og komprimatorer til fx 

pap og plastik. Virksomheden er 

markedsledende på sit område. De seneste år 

har virksomheden baseret sin forretningsmodel 

på at understøtte kundens bæredygtighed, med 

stort fokus på produkt-service modeller og 

anvendelsen af data i produktet. 

Komprimatorerne er udstyret med IoT-

sensorer, der blandt andet giver Bramidan

mulighed for at sikre en høj oppetid, og varsler 

om behov for vedligeholdelse. Derudover har 

virksomheden via projektet SDG Accelerator 

udviklet en ny model for on-site oprensning af 

hydrauliske olier, der indgår i 

komprimatorerne, frem for at bortskaffe dem.

Envotherm producerer anlæg til industriel 

spildevandsrensning og genanvendelse. 

Anlæggene har et meget lavt energiforbrug og kan 

reducere CO2-udledningen fra 

spildevandsrensning hos kunden med op til 95%. 

Op til 99% genbrug af spildevand on-site.

Kunderne tilgår løsningen via en 

abonnementsordning, hvori der indgår IoT-

baseret digital overvågning samt adgang til 

en hotline. 70% af servicen foregår 

digitalt/online. Virksomheden har endvidere en 

take-back ordning i forhold til allerede 

installerede anlæg, hvorigennem op til 80% af 

produkterne genbruges.
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Innovation 
og design

 Udvikling af teknologiske løsninger, der løser en 
bæredygtighedsudfordring hos kunden.

Flere af virksomhederne har arbejdet med at 
opbygge en grøn innovationskultur, som åbner op 

for at gode ideer kan prøves af, men relativt få har 
reelt en systematisk tilgang til bæredygtig 

innovation og design. 

De mest fremsynede eksempler blandt 

interviewvirksomhederne har sat bæredygtighed i 
centrum for virksomhedens innovationsaktiviteter. 

De arbejder ofte i tæt samspil med kunder, i forhold 

til at udvikle op imod konkrete kundebehov og -
potentialer. Og de trækker på samarbejde med fx 

universiteter, uddannelsesinstitutioner, GTS’er og 
private konsulenter.
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Design og innovation er en afgørende brik i vejen 
mod at fremme bæredygtig produktion, cirkularitet 

i produkter og cirkulære forretningsmodeller.

Det er en af konklusioner i Industriens Fond og 

Akademiet for de Tekniske Videnskabers baseline for 
bæredygtig produktion. Reel bæredygtighed i 

produktion kan således ikke nås ved kun at fokusere 
på at reducere udledninger og forbrug. Der skal 

nytænkning til.

De interviewede virksomheder fokuserer i 

varierende grad på innovation og design i relation til 

bæredygtig produktion. Det er eksempelvis:

 Design af nye cirkulære materialer og produkter, 

der kan genanvendes/recirkuleres 
omkostningseffektivt.

 Eksperimenter med at udnytte sidestrømme, 
restprodukter etc. – evt. i samarbejde med andre 

virksomheder – med henblik på at udvikle nye 
højværdiprodukter.

 Nytænkning af virksomhedens processer, 
organisation og værdikæde, ift. at understøtte 

bæredygtig produktion. Det kan eksempelvis være 
modularisering i produktionen, minimering af 

spild etc.



cases med fokus på design og innoVation

Letbek udvikler og leverer skræddersyede 

plastløsninger til brancher som bygge og anlæg, 

design møbler, landbrug og industri. 

Virksomheden har placeret cirkularitet i kernen af 

virksomhedens innovationsaktiviteter. I Letbeks

specialtilpassede løsninger, der blandt andet 

omfatter stole, kabelbeskyttere og profiler, 

anvendes i stort omfang recirkuleret plast, som 

kombineres til nye, stærkere og mere bæredygtige 

produkter. 

Virksomhedens udviklingsafdeling arbejder med 

en struktureret innovationsproces, der involverer 

designkompetencer, TIO-beregninger (Total 

Impact of Ownership), der fokuserer på den 

samlede ”belastningsøkonomi”, samt prototyping, 

herunder via 3D-print. 

Hjortkær Maskinfabrik udvikler og leverer 

spildevandsløsninger, bl.a. til afvanding og 

filtrering af slam. Løsningerne er energieffektive 

og sparer kunderne for op til 95% af den energi, 

de tidligere brugte på gamle anlæg. 

Virksomhedens løsninger indgår i en 

værdikæde, hvor der genereres restprodukter i 

form af slam. Virksomheden er i dialog med 

både vidensinstitutioner og andre 

virksomheder omkring udnyttelse af slammet. 

Det omfatter bl.a. udvinding af højværdistoffer 

fra slammet og anvendelse i pyrolyseanlæg. 

 Planteslagterne udvikler plantebaserede,

økologiske kødalternativer med fokus på

produkternes bæredygtighed, sundhed og

transparens for forbrugeren. Det er produkter

som ”Dild-dellen”, ”Rødbedebøffen” og "Falafel 

Italiano". Produkterne sælges både i super-

markedskæder, til foodservice og via 

leverandører af måltidskasser. Virksomheden 

udvikler produkter, der i størst muligt omfang 

bevarer deres ernæringsmæssige indhold og 

smag uden at anvende tilsætningsstoffer. 

Innovation med leverandører og kunderne er 

centralt i den proces, da produkterne bl.a. 

indgår i samlede måltidsløsninger. 

Planteslagterne har desuden fokus på 

emballage af genbrugsplast, for at sikre den 

samlede bæredygtighed af produktet. 
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PROCESSER OG 
ORGANISATION

Det er betydeligt færre interviewvirksomheder, der 
for alvor arbejder systematisk med at koble 

processer og organisation med en grøn 
forretningsmodel. 

Det drejer sig særligt om de virksomheder, der 
arbejder med cirkulære processer, hvor selv 

overgangen til en cirkulær forretningsmodel fordrer, 
at store dele af virksomhedens interne processer og 

organisation må forandres markant. Det kan være 
håndteringen af restprodukter, eller hvordan 

udvikling, produktion og salg arbejder sammen om 

at få forretningsmodellen til at fungere.

Der er også eksempler på virksomheder, der arbejder 

sammen med andre virksomheder omkring at 
”udlicitere” særlige procestrin i en cirkulær 

forretningsmodel. Det kan eksempelvis være på 
spildevands- eller sidestrøms-området, hvor 

teknologien til at udnytte restprodukter fordrer 
partnerskaber.

Der er dog – baseret på virksomhedsinterviewene –
ingen tvivl om, at samspillet internt i 

virksomhederne mellem forretning, proces og 
organisation, er afgørende ift. at gøre bæredygtig 

produktion til et større konkurrenceparameter.
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Den mest udbredte form for grønne indsatser i de 
interviewede virksomheder, fokuserer på at 

minimere virksomhedens miljø- og klimamæssige 
impact gennem relativt lavpraktiske tiltag.

Det kan være energirenoveringer – fx udskiftning af 
loftsvinduer i fabriksbygninger, udskiftning af 

lysstofrør til LED-pærer, varmepumper og deslige. 
Nogle virksomheder har omstillet bilparken til el, 

mens andre har installeret solceller på fabrikstaget.

Nogle virksomheder – særligt på fødevareområdet –

arbejder med elektrificering af processerne. Der 

er store effektivitetsgevinster at hente, ved at skifte 
til varmebaserede processer baseret på el snarere 

end afbrænding af fossile brændsler. Andre 
virksomheder arbejder systematisk med nye digitale 

teknologier for at overvåge energiforbruget i 
processer og bygninger.

Selvom disse forhold umiddelbart kan forekomme 
lavpraktiske, kan de have en meget markant 

betydning for virksomhedens samlede udledning og 
energieffektivitet.



Cases, der arbejder med 
processer og organisation

Sekura Cabins leverer kabiner til 
entreprenørkøretøjer og skovmaskiner. 
Det er en højtspecialiseret 
metalvirksomhed, der primært leverer til 
store udenlandske køretøjsproducenter. 

Produktionsprocessen er energi- og 
råstofkrævende, hvorfor Sekura Cabins
har investeret i en helt ny fabrik med 
markant højere energieffektivitet. Den nye 
fabrik er væsentligt bedre isoleret, 
samtidig med at overskudsvarme fra 
produktionen recirkuleres. 

Dertil kommer at arbejdsmiljøet har fået 
et løft i form af bedre indeklima, der også 
bidrager positivt til medarbejdertrivslen. 
Virksomheden har konkret sparet 45% på 
sit energiforbrug og 50% på sit 
varmeforbrug.

Elektro Isolas kompositbaserede 
isoleringsløsninger er underlagt høje krav 
ift. sikkerhed og holdbarhed fra 
kunderne, og er vanskelige og bekostelige 
at genanvende. Virksomheden har 
arbejdet fokuseret på at inddrage alle 
relevante medarbejdere i 
procesoptimeringen. 

Det er bl.a. sket i et internt projekt med 
henblik på at visualisere og reducere 
mængden af ressourcespild. I projektet 
blev der opstillet containere og borde i 
produktionen, hvor medarbejderne 
placerede restprodukter fra 
produktionen, for derved at identificere 
muligheden for ressourceoptimering. 

Derudover har virksomheden arbejdet 
med energieffektiviseringer og 
minimering af gasforbruget i 
produktionen. Elektro Isola forventer at 
bruge op mod 10 mio. kr. i 
energieffektiviseringer de næste 2 år.
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Palsgaard, er en verdensførende producent af 
plantebaserede emulgatorer og stabilisatorer til 
fødevareindustrien samt polymerindustrien. Produkterne er 
blandt andet med til at forbedre fødevarers udseende, 
holdbarhed samt sundhedsprofil. Virksomheden har 
produktion i Juelsminde, samt flere fabrikker og aktiviteter i 
udlandet, herunder i Malaysia. Bæredygtighed har fra et 
tidligt tidspunkt været strategisk prioriteret, og 
virksomheden har bl.a. underskrevet FN’s Global Compact. 

Palsgaard har arbejdet struktureret med at mindske klima-
og miljøpåvirkningen af sine fabrikker. Som et af 
virksomhedens centrale mål ønsker den at fordoble sin 
produktion i 2025 samtidig med at den er CO2-neutral. 

I Danmark opvarmes fabrikken af et CO2-neutralt halmfyr og 
er selvforsynende med grøn strøm, herunder via et 
medejerskab af en solcellepark. Kilometervis af rør i 
fabrikken er blevet efterisoleret og der produceres biogas på 
eget anlæg frem for at bruge importere naturgas. 

Endvidere arbejder virksomheden for at minimere sit aftryk 
mest muligt globalt, herunder ift. scope 3. Dér, hvor 
virksomheden ikke har adgang til grøn strøm, kompenserer 
den med køb af CO2-kvoter.



Højreklik/Vælg Formater baggrund/Skift farve

Værdikæder

Industriens værdikæder er et centralt fokusområde 
ift. at fremme bæredygtig produktion – og at koble 

det til konkurrencekraft.

En stor del af industriens CO2-udledninger sker i 

værdikæden (scope 3), både upstream, dvs. fra 
underleverandører, og downstream, dvs. ud til 

kunden og ultimativt bortskaffelse. 

Oveni kommer affald og restprodukter skabt 

undervejs i forarbejdningskæden, samt den 
udledning og miljøbelastning, som relaterer sig til 

transport- og logistikkæder i Danmark og udlandet.

Der er også andre værdikæderelaterede overvejelser 
for den enkelte virksomhed. Herunder om 

virksomheden sourcer tilstrækkelig etisk, fx fra 
bestemt lande eller leverandører, eller om 

virksomheden har styr på arbejdstagerrettigheder 
hos sine underleverandører.

Ultimativt har måden, hvorpå virksomhederne 
arbejder med deres værdikæde, betydning for hele 

ESG-spillepladen, som omfatter værdier og krav i 
forhold til miljø/klima samt sociale og 

samfundsmæssige forhold. Og i et 
konkurrenceperspektiv er der for den enkelte 

virksomhed ofte behov for at inddrage hele kæden, 
fx for at understøtte cirkulære forretningsmodeller.

Flere af de interviewede virksomheder har blik for 
udfordringerne forbundet med værdikæden. Der er 

således eksempler på virksomheder, der har:

• Samarbejde med både leverandører og kunder 

om at øge bæredygtigheden i værdikæden. 

• Samarbejde i værdikæden omkring at understøtte 

fælles cirkulære forretningsmodeller, hvor fx 
restprodukter oparbejdes og udnyttes i tæt 

samspil mellem virksomheden og andre aktører.

• Fravalg af sourcing fra fjernmarkeder for i stedet at 

fokusere på lokale/europæiske leverandører. Dette 

sker både for at minimere virksomhedens 
negative impact (fx gennem transport) og for at 

skabe øget forsyningssikkerhed og transparens 
omkring materialerne/komponenternes 

beskaffenhed og oprindelse.
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CASES, der arbejder med 
BæredygtigHed i Værdikæder

Triple Nine arbejder tæt sammen med hele værdikæden omkring udvikling af 
bæredygtigheden af deres marinebaserede produkter. Det er fx fiskemel, der 
indgår i dyrefoder. Virksomheden arbejder blandt andet med kunderne om at 
optimere nærings- og proteinindholdet i produkterne, således at man bagud i 
værdikæden får mest mulig ud af de fisk, der udgør råvaren. Det sker blandt 
andet ved at kombinere fiskemelet med andre proteinkilder, eller ved at 
anvende afskæringer fra konsumfisk. Virksomheden arbejder endvidere 
sammen med universiteter og andre videnskilder med henblik på at optimere 
klima- og miljøaftrykket i hele værdikæden, herunder i produktionen. 

En række af de interviewede virksomheder har arbejdet med at øge 
bæredygtigheden i deres sourcing. Promovec har fx flyttet en del af 
virksomhedens produktion af elcykler fra Asien til Bulgarien, for derved at 
forkorte transporten og sikre bedre produktionsforhold. Batteriproduktionen 
foregår på egen fabrik. Haarup Maskinfabrik fokuserer på at minimere CO2-
aftrykket af det stål, der indgår i betonblanderne. Ved valg af den rette 
leverandør kan CO2-aftrykket af stål reduceres med op til 50%. Virksomheden 
belønner leverandører, der yder en indsats, fx ved at genanvende slidstål, eller 
hybridstål, hvori der ikke indgår kul .
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EFfekter af 
Bæredygtig 
produktion



Interviewvirksomhederne fremhæver i 
varierende grad en række gevinster ved 
bæredygtig produktion, som vist i figuren 
til højre.

Gevinsterne er et centralt element i 
koblingen mellem bæredygtig 
produktion og konkurrencekraft, idet 
drivkræfterne for at øge bæredygtigheden 
i processer og/eller produkter øges jo 
klarere gevinsterne fremstår. 

Konkurrence-
mæssige
effekter 
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Bæredygtig omstilling tvinger virksomhederne til at tænke nyt og designe nye 
processer, produkter og forretningsmodeller. Det fremmer samtidig en mere 
innovativ kultur i virksomhederne, som igen er med til at fremme 
medarbejdertilfredsheden.

øget 
innoVationsHøjde

Bæredygtig produktion fordrer i mange tilfælde et styrket samarbejde mellem 
aktører i hele værdikæden. Det kan være logistikoperatører, underleverandører, 
salgsleddet samt aktører i energi, forsynings- og renovationssektoren. Det styrkede 
netværk er med til at styrke virksomhedernes konkurrencekraft vis-a-vis 
konkurrenterne, idet virksomhederne kan tilbyde kunderne en totalløsning og/eller 
dokumentere bæredygtighed.

Styrket 
samarbejde i 
Værdikæden

Flere virksomheder peger på, at bæredygtig produktion giver virksomhedens 
ansatte en følelse af et fælles formål, hvilket fremmer motivation og 
arbejdsglæde. Det er samtidig med til at lokke nye medarbejdere til, hvilket 
især er gavnligt for virksomhedens rekrutteringsevne i yderområder.

tiltrækning og 
fastholdelse af 

kvalificeret 
arbejdskraft

Bæredygtig produktion kan styrke virksomhedens anseelse hos kunder, 
investorer og kvalificeret arbejdskraft. Nogle få af virksomhederne anvender 
aktivt deres grønne tiltag ift. at styrke image og branding. Der er dog en 
udbredt frygt for greenwashing (se udfordringer).

Styrket image og 
branding

Nogle af virksomhederne fremhæver at det er centralt – allerede nu – at være på 
forkant med nye rammevilkår, fx en CO2-skat, EU-taksonomien for bæredygtige 
investeringer eller kundernes krav og standarder. Derved forventer virksomhederne at 
stå stærkere ift. deres konkurrenter.

Være på forkant



effekter på 
BæredygtigHed 

For flere af de interviewede virksomheder har de 

grønne tiltag haft en mærkbar og kvantificerbar effekt 

på virksomhedens bæredygtighed, fx i form af 

energibesparelser, materialebesparelser og reduktioner 

i udledningen.

Dertil kommer at en række af virksomhederne også 

nævner sociale parametre, som fx rekruttering af 

personer på kanten af arbejdsmarkedet. Andre 

virksomheder arbejder direkte med at øge 

biodiversiteten i sin sourcing af råvarer.

De direkte effekter leder til en række indirekte effekter 

på samfundet eller klodens bæredygtighed, som det i 

varierende grad er vanskeligt at måle den enkelte 

virksomheds indflydelse på.

 Reduceret CO2/GHG-udledning, fx som resultat af 

elektrificering eller effektiviseringer.

 Reduceret energiforbrug og brug af fossile 

brændsler.

 Reduceret vandforbrug.

 Reduceret udledning af giftstoffer og partikler.

 Reduceret affaldsmængde og ressourceanvendelse 

samt cirkularitet.

 Rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet.

 Mindsket brug af materialer/komponenter fra 

udlandet/fjernmarkeder.

 Fremme af biodiversitet i virksomhedens 

umiddelbare omgivelser eller i værdikæden (fx 

blandt fødevareproducenter).

 Nye løsninger som fremmer bæredygtighed hos 

kunderne, i samfundet eller globalt.

 Bidrage til afhjælpe klimaudfordringen.

 Forbedret luft- og vandkvalitet.

 Styrket samarbejde/relationer om cirkulær økonomi.

 Øget biodiversitet.

 Renere lokalmiljø og øget samspil mellem 

virksomheder og lokalområdet.

 Forbedrede arbejdsforhold.

 Forbedrede sociale forhold.

 Bidrag til SDG-dagsordenen.

Etc..
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Effekter i 

økosystemer/samfundet

effekter på 

virksomhedsniveau



udfordringer 
og 
løsninger

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-



Udfordringer og løsninger

Interviewene peger på otte gennemgående udfordringer
blandt virksomhederne i forbindelse med bæredygtig
produktion og grøn omstiling. De er illustreret i
midtersøjlen i figuren på næste side.

Til venstre ses de drivkræfter og forudsætninger, der 
fremgik af analysefiguren. Til højre er handleområderne i
virksomhederne opstillet. Derudover er forbindelserne
mellem udfordringerne og fokusområderne i
analysefiguren illustreret. Udfordringerne gennemgås på
de kommende sider.
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Udfordring

En gennemgående udfordring hos flere af de 

interviewede virksomheder er at kunderne ikke i 
tilstrækkelig grad efterspørger bæredygtige 

produkter og løsninger. Det understøttes bl.a. af data 
fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

virksomhedspanel, hvor 25% af de adspurgte 
industrivirksomheder anfører manglende 

kundeinteresse som en barriere, kun overgået af 
manglende relevans for virksomheden/branchen.

Den manglende kundeefterspørgsel kan bunde i 
flere forhold. For nogle virksomheder er der fra 

kunden en efterspørgsel efter produkter, der skal 
leve op til særlige standarder (fx sikkerhedskrav), der 

ikke umiddelbart kan efterleves ved at bruge mere 
bæredygtige materialer eller produktionsmetoder.

Andre kunder vælger leverandører baseret på pris 

pr. stk. på anskaffelsestidspunktet, snarere end at 
indkøbe efter produkters kvalitet, miljømæssige 

impact eller totalomkostningerne i hele produktets 
levetid. Flere interviewvirksomheder fremhæver at 

det ofte er i mødet med (B2B) kundernes 
indkøbsafdelinger, at udfordringen er størst. Det 

omfatter også kunder i den offentlige sektor.

løsninger

 Manglende efterspørgsel efter produkter, der 

er fremstillet bæredygtigt – eller løser et 
bæredygtigt problem – er åbenlyst en svær 

udfordring. Nogle virksomheder har en 
forventning om at efterspørgslen er lige om 

hjørnet, og at det derfor er en god idé at være på 
forkant. Ikke desto mindre kan selv små 

virksomheder presse på for at skabe en 
efterspørgsel.

 Andre virksomheder har forsøgt at imødegå 
udfordringen ved at tydeliggøre 

totalomkostningerne, fx i salgsmateriale og/eller 
dialog med kunden. Der er eksempler på 

virksomhedsledere, der har optrådt i fagblade 
eller medierne for at ”fortælle historien”. 

 En anden vej er at fremme efterspørgslen gennem 

attraktive forretningsmodeller, der integrerer 
produkter og services (se næste side).

 Analysen indikerer generelt et potentiale for øget 
dialog på flere planer: mellem kunder, 

indkøbsafdelinger, udviklingsafdelinger og det 
strategiske ledelsesrum, omkring bæredygtig 

omstilling.

”Vi leverer til de store virksomheder. Og 

hvis deres kunder ikke efterspørger 

bæredygtighed, så efterspørger de store 

virksomheder det heller ikke af os.”

”Der er meget begrænset interesse på det 

danske marked. Kunderne kigger på pris og 

output."

”Kunderne skal have meget mere fokus på 

apparatets levetid og 

klima/miljøbelastning. Vi vil ikke gøre os 

selv dårligere end konkurrenterne – og vi 

siger nej til flere projekter, der ikke matcher 

den standard, vi kan levere.”
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Manglende 
efterspørgsel
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Udfordring

Som nævnt er der relativt få af de interviewede 

virksomheder, der reelt har en bæredygtig eller 
cirkulær forretningsmodel. Det kan være 

tilbagetagelse (take-back-ordninger) af forældede 
produkter med henblik på genanvendelse af 

komponenter, eller modeller, der fokuserer på at 
fremme levetiden af et produkt gennem services.

Den observation understøttes blandt andet af tal fra 
RegLab, som viser at kun 34% af de adspurgte 

virksomheder har et grønt forretningsfokus.

Nogle af de virksomheder, der konkret har en 
målsætning om at arbejde med bæredygtige 

forretningskoncepter, fremhæver udfordringerne 
med konkret at få designet modellen. 

Mange spørgsmål trænger sig på: Hvordan skal 
forretningsmodellen skrues sammen? Hvad er 

indtjeningsmodellen og prissætningen, fx på 
services. Hvem skal virksomheden gå i partnerskab 

med, fx forhold til udnyttelse af restprodukter?

løsninger

 At designe en levedygtig og bæredygtig 

forretningsmodel er komplekst, og kan variere, alt 
efter den individuelle virksomheds branche, 

produkt og teknologiniveau.

 Flere af virksomhederne har selv kastet sig ud i 

aftermarket-services, dvs. levetidsforlængende 
vedligeholdelse, udskiftning af reservedele osv. 

Nogle få virksomheder understøtter 
forretningsmodellen digitalt, herunder ved hjælp 

af IoT-sensorer, der overvåger produktet.

 Andre virksomheder arbejder med egentlige 
cirkulære forretningsmodeller se s. 23, fx med 

fokus på ”take-back” og ”upcycling” af 
slidte/forældede komponenter eller produkter.

 Nogle af de virksomheder, der er længst fremme, 
har fokus på at hjælpe kunderne med at blive 

mere bæredygtige gennem deres produkter og 
forretningsmodel. Det kan være et fokus på at 

synliggøre de grønne fordele ved at vælge ét 
produkt frem for et andet – eller via digital 

overvågning af produktet, med henblik på at 
optimere kundens brug af det, fx i forhold til 

udledning, energiforbrug mv.

 I mange tilfælde har transformationen krævet 

ekstern bistand.

"Vores forretningsmodel fungerer kun, hvis hele 

økosystemet fungerer."

”Vi har tanker om at arbejde med alt det, der når 

helt ud til kunderne – det er take-back og recycle. 

Men i dag er det meget dyrt at genanvende 

materialerne. Vi har sat et erhvervsph.d.-projekt 

i gang på området.”
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Udfordring

Flere af de interviewede virksomheder peger på et 

stigende dokumentationspres fra både kunder og 
myndigheder, i forhold til at skabe transparens 

omkring virksomhedens bæredygtighedstiltag, og 
den klima- og miljøbelastning, som produkterne har 

medført i kraft af fx produktionsprocesser i 
værdikæden.

Nogle af virksomhederne fremhæver i den 
sammenhæng planerne om en CO2-skat. Andre 

fremhæver de dokumentationskrav, der vil ledsage 
implementeringen af EU’s taksonomiforordning.

Denne udfordring dokumenteres af andre analyser. 
Regeringens Klimapartnerskab for Produktion har 

gennemført en survey, der viser, at kun 11% af alle 
virksomheder ved, hvor stor en CO2-udledning de 

har. For de mindre virksomheder er tallet kun 

7%. Tilsvarende i en survey fra tænketanken RegLab
har kun 7% af de i analysen adspurgte virksomheder 

kendskab til egen miljøbelastning, mens 19% har 
kendskab til produktets miljøbelastning.

Udfordringen understreges af, at der i vidt omfang 
findes forskellige praksis og målemetoder, der gør 

det svært for virksomhederne at navigere.

løsninger

 Flere virksomheder efterspørger et samlende 

autoritativt dataværktøj, der både på CO2, men 
også andre bæredygtighedsforhold, gør det 

muligt at måle virksomhedernes miljø- og 
klimamæssige impact forbundet med 

produktion.

 Der efterspørges data, både i forhold til 

produkterne selv, processerne, logistik og 
levetid/bortskaffelse.

 Og der efterspørges data/dokumentation, som 
dækker hele værdikæden, dvs. ikke blot 

virksomhedernes in-house belastninger. Det, som 
ift. CO2-udledninger, er kendt som ”scope 3”.

 Det fremhæves fra flere sider, at data kunne danne 
afsæt for, at der etableres en national, autoritativ 

mærkningsordning ift. bæredygtig produktion.

”Vi mangler standarderne for, hvordan man 

udregner bæredygtighed. Noget databaseret, der 

er accepteret også i udlandet. Vi har lavet vores 

egne CO2-beregninger. Men det burde være 

standardiseret, med en form for mærke.”

”Alment accepteret data og dokumentation er det 

største problem. Vi vil gerne gøre tingene 

ordentligt, men også nemt. I dag bruger vi meget 

krudt på at dokumentere.”

”Det er for let for alle at sige, at noget er 

bæredygtigt. Der skal etableres et numerisk og 

standardiseret sprog, og det skal være lige så stor 

del af et regnskab, som økonomien.”
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Udfordring

Blandt interviewvirksomhederne betoner nogle få 

virksomheder vanskeligheder forbundet med 
strategisk at udpege og prioritere de mål, der er 

vigtigst at arbejde frem imod. Det understøttes 
blandt andet af en survey fra Klimapartnerskabet for 

Produktionsvirksomhed, der viser, at kun ca. 20% af 
virksomhederne har en klimamålsætning. For de 

øvrige strømme må tallet formodes at være endnu 
mindre.

Virksomhederne udtrykker fx forvirring om, 
hvorvidt omstilling skal tage afsæt i FN’s verdensmål, 

Science Based Targets eller virksomhedens internt 
fastsatte målsætninger?

Udfordringen skyldes til dels at spillepladen for 
bæredygtig produktion er meget bred og kompleks, 

men også at der er forvirring over de mange 

forskellige typer mål, rammeværktøjer og 
standarder.

Overvejelserne foregår i virksomheder, hvor fokus –
især i kontekst af pandemien – i stort omfang har 

været på virksomhedens umiddelbare udfordringer, 
snarere end på langsigtede mål.

løsninger

 Blandt nogle af virksomhederne har man valgt en 

handlingsorienteret og eksperimentel tilgang. Her 
har ledelsen prioriteret at skabe rum til at 

”prototype” forskellige tiltag, før det evt. skaleres 
til resten af virksomheden.

 Andre er gået mere strategisk til værks, og har fx 
trukket på ekstern ekspertise i strategi- og 

målfastsættelsen.

 Udfordringen understreger et generelt behov for 

at kunne navigere i de mange forskellige 
rammeværktøjer og mål, der findes på området. 

Det er et område, hvor virksomhederne i mange 
tilfælde har brug for ekstern rådgivning.

 Flere af virksomhederne har deltaget i projekter 
som Klimaklar SMV, der ruster virksomhederne til 

at navigere og omsætte de mange forskellige typer 

rammeværktøjer, der eksisterer inden for grøn 
omstilling.

 Udfordringen hænger desuden sammen med 
behovet for at kunne dokumentere det miljø- og 

klimamæssige impact, der er forbundet med 
produktion, logistik etc.

”Vi er en ”sort” virksomhed, der har 

potentialet til at blive grøn. Vi skal skele til 

bundlinjen, samtidig med vi udpeger nogle 

mål, men dem har vi ikke fastsat endnu. Vi 

har talt med bestyrelsen om det, og indtil 

videre fået udvalgt nogle SDG’er.”

”Vi vil ikke bare nøjes med et CO2-

regnskab. Vi vil gøre noget mere aktivt – så 

vi ikke bare fortæller om det, men gør det! 

Men vi mangler viden om, hvad der skal 

til, for at vi når dertil. Hvor starter vi? Og 

hvad skal vi gøre anderledes i morgen?”
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Udfordring

En bæredygtig omstilling kompliceres i mange 

tilfælde af komplekse trade-offs – dvs. afvejninger –
mellem forskellige parametre for bæredygtighed. 

Der er nogle interviewvirksomheder, som – for at nå 
et bestemt mål, fx reduceret udledning af NOX – må 

omstille produktionen på en måde, der øger CO2-
udledningen.

Tilsvarende kan der være udfordringer ift. at skifte til 
mere bæredygtige materialer, hvis et givent produkt 

er forbundet med høje sikkerheds- eller 

kvalitetsstandarder, som de ”grønne” materialer, der 
findes på markedet, ikke kan leve op til.

De trade-offs kan potentielt lamme virksomhedernes 
grønne transformation, for så vidt at det er vanskeligt 

at træffe et valg mellem to ”onder”. 

løsninger

 Der er ofte ikke nogen simpel vej uden om 

dilemmaerne. I sidste ende handler det om, at 
virksomhederne har brug for et tilstrækkeligt 

beslutningsgrundlag til at træffe deres valg ud fra, 
hvilket hænger tæt sammen med 

dataudfordringen.

 I andre tilfælde kan virksomhederne mangle 

tilstrækkelig viden om, hvad der evt. findes af 
løsninger på markedet, der kan løse dilemmaerne. 

Det kan fx være niche-materialer eller 

leverandører, som virksomheden ikke kender til.

 Ofte kan det dog være svært at afsætte 

ressourcer til den form for ”scouting” i 
virksomhederne, med mindre man kan hente 

hjælp udefra.

”Vi har fokuseret på at fjerne NOx-

udledningen (kvælstofoxider red.). Det har 

bl.a. betydet et højere forbrug af naturgas, 

som giver en lidt højere CO2-udledning end 

tidligere, men til gengæld har en mindre 

miljøpåvirkning i form af 

partikelforurening, hvilket er godt for vores 

lokalmiljø.”

”Det er svært at vide, præcist hvor 

bæredygtige ens tiltag er. Er det fx mere 

bæredygtigt at vælge materiale x end y, og 

på hvilke parametre.” 
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”Vi er ikke interesseret i at greenwashe. Vi 

er jo egentlig ikke en grøn virksomhed.”

”Vi er bange for at blive anklaget for at 

greenwashe, uden vi ved, hvor bæredygtigt 

det vi gør, i virkeligheden er.”

”Vi har hyret en medarbejder, der arbejder 

fokuseret på at dokumentere. Vi vil ikke 

greenwashe.”

Udfordring

Der er en udpræget frygt for at blive set som 

greenwasher, dvs. at fremstille sig selv som en ”grøn 
virksomhed” uden at kunne stå 100% inde for det. 

Frygten er reel. Eksempler på virksomheder, der er 
endt i en ”shitstorm” eller er blevet meldt til 

Forbrugerombudsmanden skræmmer.

Det er indtrykket, at flere af de interviewede 

virksomheder bevidst underspiller deres indsats på 
klima- og miljøområdet - en historiefortælling, som 

ellers potentielt kunne tiltrække kunder og nye 

talenter.

Det gør det i det hele taget vanskeligt, at bruge 

bæredygtighed som en konkurrenceparameter, idet 
stort set al industriel produktion i større eller 

mindre omfang vil medføre en klima- eller 
miljøbelastning, eller indeholde dilemmaer.

løsninger

 At virksomhederne fremhæver greenwashing som 

en reel eller forestillet udfordring er i 
udgangspunktet positivt.

 Virksomhederne er optaget af ikke at oversælge 
deres grønne profil. De interviewede 

virksomheder besidder et reelt ønske, om at 
arbejde transparent og ærligt med 

bæredygtighed.

 Virksomhederne der nævner udfordringen, 

betoner samstemmende behovet for at skabe et 

transparent data- og dokumentationsgrundlag, 
som den eneste måde at imødegå anklager om 

greenwashing.
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”Vi er en virksomhed med høje kompetencer in-

house, så i starten kunne vi klare det selv. Men 

fremadrettet behøver vi ekstern hjælp. Vi har 
ikke al den nødvendige viden i huset.”

”Der er ingen grund til at alle skal lave de samme 
dumheder – vi har prøvet og lært en masse, og vi 

vil hjælpe andre – lige som andre kan hjælpe os. 

Vi er en maskinfabrik, men vi vil gerne møde og 

udveksle viden fra andre virksomheder i andre 
brancher.”

”Vi ville arbejde med TCO, men alle afdelinger, 
chefer og medarbejdere skulle onboardes på 

tankesættet – det brugte vi lang tid på.”

Udfordring

Analysen peger på, at de fleste virksomheder kan gå i 

gang med de første skridt i en grøn omstilling via 
lavpraktiske tiltag, der kan håndteres in-house. Men 

skal virksomheden udvikle sig inden for grøn 
omstilling, fx i forhold til anvendelse af teknologi, 

regulering, udvikling af forretningsmodeller og 
samarbejde med værdikæden etc., kræver det i 

mange tilfælde hjælp og rådgivning udefra. Det kan 
være via private rådgivere, samarbejde med 

vidensinstitutioner eller ved at rekruttere kvalificeret 

arbejdskraft.

En analyse fra RegLab peger således på at en relativt 

stor andel (49%-66%) af SMV-virksomhederne på de 
højere niveauer i analysens ”grønne 

transformationstrappe” i høj, meget høj eller nogen 
grad efterspørger kompetencer til grøn omstilling 

frem mod 2025.

For mange kan det være en udfordring at identificere 

den fornødne viden, de rette samarbejdspartnere og 
rekruttere de rette personer til at understøtte en 

grøn transformation.

løsninger

 Flere af de interviewede virksomheder har brugt 

eksterne rådgivere, især i forhold til de tekniske 
udfordringer forbundet med bæredygtig 

produktion. Det er især på CO2-området, hvor 
flere virksomheder har deltaget i projektet 

Klimaklar SMV. 

 Tilsvarende er der eksempler på virksomheder, 

der har samarbejdet med GTS-institutter og 
universiteter omkring konkrete teknologiske 

løsninger.

 Der er betydeligt færre eksempler på 
virksomheder, der har gjort brug af ikke-tekniske 

kompetencer, herunder inden for 
forretningsudvikling, design og 

scenarieplanlægning, hvilket muligvis afspejler at 
mange industrielle SMV’er har et stærkt teknisk 

perspektiv på den grønne omstilling. Det drejer 
sig om løsninger til energieffektiviseringer, 

varmeforsyning etc. og i mindre grad de 
forretningsmæssige perspektiver. 

 Men nogle af de virksomheder, der mere aktivt 
kobler forretning med bæredygtig produktion 

anvender også forretnings- og 
designkompetencer, fx cirkulær design, 

scenarieplanlægning etc.
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”Leverandørerne er store virksomheder, der 

laver store mængder plast, glas og papir. 

Det er ikke danske virksomheder. De er 
svære at danse med dialogmæssigt.”

”Vi har mange tusind underleverandører, 
og vi er typisk blot en ud af mange kunder 

for dem. Det er svært at påvirke dem, når 

man er lille. Men vi prøver.”

”De små kan også påvirke værdikæden, 

givet at der er en bevidsthed om behov for 

omstilling i resten af kæden.”

Udfordring

De fleste af de interviewede virksomheder 

samarbejder i varierende grad med andre aktører i 
værdikæden. Det kan være underleverandører, 

kunder, logistikfirmaer eller affaldsselskaber.

Det er gennemgående, at de små virksomheder har et 

reelt ønske om at stille øgede upstream-krav til deres 
leverandører. Det kan være ift. GHG-udledninger 

eller cirkularitet.

Men som lille virksomhed kan det imidlertid føles 

ufrugtbart at stille krav til leverandører, som i flere 

tilfælde er store, markedsdominerende og 
internationale virksomheder, for hvem den enkelte 

danske SMV-kunde udgør en forsvindende lille del af 
omsætningen. Og det kræver ofte tid og ressourcer at 

identificere andre mulige leverandører med en 
bedre bæredygtighedsprofil.

løsninger

 De virksomheder, der er længst fremme har – med 

afsæt i deres strategi og mål for bæredygtighed –
selv taget initiativ til at påvirke de øvrige led i 

værdikæden, både upstream og downstream, 
omkring at øge bæredygtigheden.

 Nogle af virksomhederne vælger at gå i dialog 
med leverandørerne ud fra en vurdering af, at 

leverandørerne også har en interesse i at få input 
til, hvordan de på sigt kan ændre deres miljø- og 

klimaimpact.

 Der er nogle få eksempler på virksomheder, der 
understøtter værdikædesamarbejdet med digitale 

løsninger, herunder IoT og big data.
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Bilag A: Om analysen

Hvad er bæredygtig produktion og hvordan 
hænger det sammen med virksomhedernes 
konkurrencekraft? 

Det er afsættet for denne analyse, der har til 
formål at etablere et bedre vidensgrundlag for 
Industriens Fonds vision og mission inden for 
bæredygtig produktion.

Analysegrundlaget består af ca. 20 dybdegående 
interviews med produktionsvirksomheder i SMV-
segmentet. 

Virksomhederne er bredt fordelt branchemæssigt 
og geografisk. Se bilag B for en oversigt over 
virksomhederne. 

Interviewene er foretaget via webmøder, alle med 
topledere i virksomhederne, fortrinsvis på 
direktørniveau og ca. af en times varighed hver.

Interviewene har taget afsæt i fem centrale 
spørgsmål:

1. Intro til virksomheden, størrelse, historie, 
vigtigste produkter og services, markeder.

2. Indgangsvinkel til bæredygtig produktion: 
hvor og hvordan arbejder man med 
bæredygtighed i virksomheden?

3. Hvilke gevinster har det medført for 
virksomheden? 

4. Udfordringer, barrierer og behov?
5. Fremadrettet udvikling af virksomheden på 

bæredygtighedsområdet?

Fundene i de kvalitative interviews er blevet kodet 
og sammenlignet på tværs, samt suppleret og 
sammenholdt med viden fra andre kilder, 
herunder analyser og databaser. Se mere herom i 
bilag C og D.
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BrancHe/løsninger
Bramidan Komprimatorer

Elektro Isola Elektrotekniske kompositkomponenter

Palsgaard Ingredienser

Haarup Maskinfabrik Betonblander

Planteslagterne planteBaserede fødeVarer

Hjortkjær maskinfaBrik anlæg til spildeVandsHåndtering

Triple 9 Marinebaserede ingredienser, fx fiskemel

Sekura Cabins kaBiner til erHVerVskøretøjer

Scan Office kontormøBler

Envotherm Sortering af spildevand

Promovec Komponenter til e-cykler

Hagens Fjedre Fjedre/metalbearbejdning

Letbek Plastfremstilling

Varo Produktionsudstyr til bl.a. life science og fødeVare

Simon Moos Maskinfabrik slamsugere og anlæg

Juliana Drivhuse Drivhuse

Danitech BeVægelses- og kontrolløsninger

Ravendo Transportmateriel

Bilag B: Interviewvirksomheder
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https://www.trekantomraadet.dk/downloads/Industriel-konkurrencekraft-i-Trekantomr%C3%A5det.pdf
https://nordicmodelinstitute.hubspotpagebuilder.com/ebog2
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/epinion-miljoestyrelsen-2017-cirkulaer-oekonomi-virksomhedsundersoegelse
https://pub.nordicinnovation.org/Nordic-Circular-Economy-Playbook/
https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervspolitik-og-planlaegning/klimapartnerskaber/
https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervspolitik-og-planlaegning/klimapartnerskaber/
https://ready2loop.org/en/group/10/Intro+to+CE
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-11/The%20business%20of%20a%20circular%20future_0.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2020-05/Data%20til%20at%20underst%C3%B8tte%20cirkul%C3%A6r%20forretningsudvikling.pdf
https://vf.dk/media/2490/digital-version-en-groen-fremtid-introduktion-til-teknologiske-loesninger-samt-gennemgang-af-danske-kapaciteter-for-groen-omstilling_medium-resolution.pdf


Højreklik/Vælg Formater baggrund/Skift farve

Bilag D: 
Datakilder

 100 most Sustainable Companies 2022

 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses

Virksomhedspanel efterår 2021. 

 Danmarks Statistik - Tema Klima 

 Environmental Performance Index 

 Eurostat

 EU Eco Innovation Index 

 Flash Eurobarometer 456 September 2017 SMEs, 

Resource Efficiency and Green Markets: 

 Global Footprint Network

 Green Growth Index

 OECD Stat 

 Our world in Data – Energy 

 World Bank: World Development Indicators.
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https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2022-global-100-rankings/100-most-sustainable-corporations-of-2022/
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/virksomhedspanel
https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima
https://epi.yale.edu/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en
https://data.europa.eu/data/datasets/s2151_456_eng?locale=en
https://data.footprintnetwork.org/
https://greengrowthindex.gggi.org/
https://data.oecd.org/
https://ourworldindata.org/energy-key-charts?country=
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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