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Intro

Hvem er Nordic Sustainability?
Nordic Sustainability er et værdibaseret konsulentfirma, der arbejder i krydset mellem strategi og bæredygtighed. Vores
arbejde er baseret på tillid, involvering af interessenter og et ønske om at skabe forandring. For os er dette den nordiske
måde at skabe bæredygtige resultater på.

HVAD VI LAVER

Strategiprocesser
med bæredygtig
effekt

Analyser der
skaber handling
og bedre
beslutninger

HVAD VI STÅR FOR

Skaber viden og
mod til at tage
de store spring

Nordic Sustainability

Der er
konkurrencefordele i at følge
videnskaben

| June, 2020

Produkter og
services skal
side lige I skabet
– hver gang

En frisk hjerne
giver de bedste
råd – et
anderledes
konsulenthus

2

Dagens mål:
• INTRO (ganske lang, sorry)
• Hvad er særligt, når man skal kommunikere bæredygtighed frem for anden
kommunikation?
• Gruppediskussion
• Opsamling og debat
• Afrunding
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Intro

Hvorfor kommunikerer virksomheder? – Fordi det er nødvendigt
Det skaber kontakt til
kunderne
- Bred kommunikation skaber kendskab
til virksomheder og produkter
- Salg er også en målrettet form for
kommunikation
- Det billede man sender ud påvirker
brandet

Det skaber
troværdighed hos ejere
og andre
- Ejere/investorer og banker vil kende
den virksomhed de har penge i
- Myndigheder kan have krav til
dokumentation

Det skaber produktivitet
hos medarbejderne
- Sparer medarbejdere tid ved at sikre,
at de har nødvendig viden tio at gøre
deres arbejde godt
- Det skaber engagement hos de
ansatte
- God kommunikation sikrer
vidensdeling mellem afdelinger,
nedbrydning af siloer af viden

Det letter samarbejdet
med leverandører og
partnere
- Sparer medarbejdere tid ved at sikre,
at de har nødvendig viden
- Det skaber engagement hos de
ansatte
- God kommunikation sikrer
vidensdeling mellem afdelinger,
nedbrydning af siloer af viden
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Intro

Hvad er bæredygtighed? – Det er en balancegang
Mennesker har behov,
der skal opfyldes

Det hele handler ikke om os

- Doughnuttens indre ring markerer det minimum
af aktivitet, der skal til for at alle mennesker kan
få de basale fornødenheder inden for sikkerhed,
retssikkerhed, fødevare, sundhed, uddannelse
etc.
- FNs og andre konventioner samt
Verdensmålene lægger fundamentet her.

- Den første større internationale rapport om
bæredygtighed fra Brundtlandkommissionen i
1987 sagde at bæredygtighed er ”at opfylde de
nuværende behov, uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres
behov i fare”.

Planeten har grænser
- Doughnuttens ydre ring markerer grænsen for,
hvad vores planet kan ”bære” i form af
ressourceforbrug, forurening etc.
- Hovedreglen er ”tag ikke mere end der kan
genskabes, spild ikke mere, end der kan
omsættes”
- Planetary Boundaries er basis af viden her

Ingen er perfekte – men…

- Ingen virksomhed kan I dag hævde, at de
eller deres produkter er 100% bæredygtige.
- Men nogle demonstrerer en ambitiøs,
systematisk og transparent tilgang til at blive
mindre skadelige, og de bliver belønnet

6

Intro

Hvorfor kommunikerer virksomheder om bæredygtighed? – intet nyt, nødvendigt
Kunder vil vide mere om
produkterne

Medarbejderne vil vide,
at de er del af løsningen

- Kunderne vil have mere bæredygtige
produkter og ydelser, det gælder både
forbrugere og B2B, men udspiller sig
forskelligt i forskellige brancher
- Kravene har varieret meget, og
konsolideres kun langsomt

- Særligt yngre medarbejdere lægger
vægt på formål med arbejdet
- Bæredygtighed bonner ud ved
generetaion y/z/millenial’s spiseborde

Leverandører
Investorer vil forsikres
om afkast – også på sigt
- Investorer tror bæredygtighed skaber
større afkast – og undersøgelser giver
dem ret
- Der er forskel på investorer – de
langsigtede søger bæredygtighed,
VCer vil have hurtige afkast

- Sidst i kæden, men den er på vej
- Bæredygtighed stiller krav til valg af
leverandører – klar specifikation af
krav
- Nye samarbejder kan være
nødvendige – plast er oplagt område
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Intro

Forskellige typer af bæredygtighedskommunikation
Rekrutteringsannoncer
og ansættelsessamtaler
Certificering og rating
systemer

Interne politikker og
procedurer

Uddannelse og
udvikling af
medarbejdere

Rapportering

Daglig ledelse

Investor relations
Marketing Kommunikation
Besøg i banken
Optræden i medierne –
frivillig eller ej –
DETEKTOR!!!!

Social media
Hjemmeside
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Ibtro

Forskellige typer af bæredygtighedskommunikation
Rekrutteringsannoncer
og ansættelsessamtaler
Certificering og rating
systemer

Interne politikker og
procedurer

Uddannelse og
udvikling af
medarbejdere

Rapportering

Daglig ledelse

Investor relations
Marketing Kommunikation
Besøg i banken

ÉN SAMLET
FORTÆLLING

Social media
Optræden i medierne –
frivillig eller ej

Hjemmeside
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Intro

Forskellige typer af bæredygtighedskommunikation
Optræden i medierne –
frivillig eller ej

GLASUREN – hvor I gør
virksomheden appetitlig

Social media
Rekrutteringsannoncer
og ansættelsessamtaler
Hjemmeside

KRUMMEN – hvor der leveres på at
skabe værdi for virksomheden

Marketing Kommunikation
Der hviler på basen

Daglig ledelse
Investor relations
BASEN – hvor I
demonstrerer, at I ved,
hvad I taler om, og kan
levere troværdigt på
bæredygtighed

Toppen af pyramiden
hviler på midten

Certificering og rating
systemer

Besøg i banken

Uddannelse og
udvikling af
medarbejdere
Rapportering

Interne politikker og
procedurer
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Hvad er særligt, når man skal kommunikere bæredygtighed?

Men… der er mange faldgruber når man kommunikerer om bæredygtighed

Greenwashing – forsøg på at fremstå mere
bæredygtig eller "grøn" end en virksomhed faktisk
er
Oversalg er en form for greenwashing,
markedsføring af et produkt på en lille
bæredygtigheds-fordel, mens resten af produktet
er lige så sort som før
Løsthængende påstande, såsom markedsføring
af et produkt som miljøvenligt uden en klar
definition af, hvordan man definerer det
Påstande om bæredygtighed undersøges ofte
mere grundigt end andre produktkrav, fordi
greenwashing kan vildlede kunder, der ønsker at
handle i miljøets bedste interesse.
Påstande om greenwashing rejser hurtigt og
langt på sociale medier med omdømme risici for
en virksomhed. Og de forbliver online for evigt.
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Hvad er særligt, når man skal kommunikere bæredygtighed?

Hvorfor er det nogle gange svært at kommunikere om bæredygtighed
Bæredygtighed er en del af dit produkts eller din service’s værditilbud, på samme måde som pris og kvalitet. Men
hverken virksomheder eller kunder forstår bæredygtighed nær så godt.
PRIS

BÆREDYGTIGHED

Den rigtige pris
bestemmes af
markedet

•

Tvetydige begreber: "Grøn", "Naturlig",
”Miljøvenlig”, "Bæredygtig” er fluffy eller
begreber når de bruges om produkter.

•

Mange begreber, der egentlig er relativt
klare, forstår folk ikke, f.eks.:
”Genbrug/genanvendelse”

•

Der er ingen universelt accepteret
standard for definition af "god"
bæredygtighed. Bæredygtighedsindekser
og andre sammenligninger varierer meget i
deres vurderinger, ofte endda af samme
virksomhed

•

Erfaringer med oversalg og greenwashing
har udhulet tillid

FUNKTION
God funktionalitet er
defineret af
standarder (ISO
osv.) og klart
artikuleret og målt
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Hvad er særligt, når man skal kommunikere bæredygtighed?

3 Tommelfingerregler for god kommunikation om bæredygtighed
"Kommuniker sandfærdigt
og udtømmende"

"Kommuniker i klart sprog uden
forsøg på vildledning"

”Støt jer til etablerede måder at
dokumentere jeres påstande på

Hvad det betyder:

Hvad det betyder:

Hvad det betyder:

• Fortæl sandheden – og hvis du er usikker,
så spørg opad.
• Søg at inkludere den større
virksomhedshistorie – mange har sat
ambitiøse mål for bæredygtighed. Hvis den
bruges korrekt, kan dette understøtte din
bæredygtighedshistorie om produktet.
• Kommuniker dine
bæredygtighedsambitioner, ikke kun dine
resultater – det er ok at kommunikere, at
virksomheden er på en rejse mod
bæredygtighed, så længe hvert trin, du
beskriver, er troværdigt.
• Hold proportionerne – undgå at bruge en
ubetydelig bæredygtighedsfordel til at kalde et
produkt eller en tjeneste bæredygtig, hvis alt
andet ved det er lige så uholdbart som før.
• Vis det fulde billede – hvis du vil fortælle ´,
at du har sparet 300 ton CO2, skylder du
også at fortælle hvor meget du udleder i alt.

• Brug enkelt og ligefremt sprog - undgå
tvetydige eller vildledende udtryk som "grøn"
eller "miljøvenlig". De er åbne for fortolkning
og kan føre til falske indtryk af
bæredygtighed.
• Kommuniker specifikt og målbart om
bæredygtighed – og søg altid at bakke det
op med data, kunde-cases eller andet.
• Vær fair - hvis du sammenligner dine
produkter med konkurrenternes, gør det
retfærdigt - benchmark mod det mest
lignende produkt, ikke kun branchens
gennemsnit.
• Undgå vildledende billeder - fredfyldte
landskaber og dugdråber på blade er smukke,
men har meget lidt at gøre med de fleste
virksomheders produkter.

• Kommuniker kun bæredygtighedsfordele,
som du kan understøtte med data – og
medtag dokumentationen i
markedsføringskommunikation eller henvis i
det mindste henvise til dem online.
• Søg tredjepartsvurderinger af dit produkts
bæredygtighed – standarder og certificeringer
opbygger tillid.
• Undgå at falde i fælden med at definere
”hvad bæredygtighed er for jer” og tro, at
alle andre er enige – kunne I gøre det samme
omkring finansiel performance?
• Dobbelttjek alle påstande om positive
effekter – og hav din dokumentation klar.
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Eksempler

Do eller Don’t?
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Eksempler?

Do eller Don’t
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Eksempler?

Do eller Don’t
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Fint initiativ, men meget lille effekt
– og så lige 500 mio. sportssko,
der er helt normale om året
Ny udtryk - ”Greenhushing”

Diskussion i grupper
• Vil jeres virksomhed klare sig bedre i årene, der kommer,
hvis den bliver mere bæredygtig?
• Hvor møder I udfordringerne omkring kommunikation af
bæredygtighed?
• Prøv at samle 2-3 hovedpointer fra diskussionen
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Opsamling:
•

Hvad snakkede I om?

•

Flere spørgsmål?
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5 gode råd at gå hjem på
•

Kommuniker ærligt og tydeligt

•

Underspillet er bedre end pralende – anerkend udfordringens omfang

•

Humor er godt – når det er på egen bekostning, “klimatosse” virkede ikke

•

Find ikke på egne definitioner af bæredygtigt – brug de bedste af de
eksisterende og hold jer opdateret på udviklinger

•

Få styr på basen i pyramiden først – action speaks louder than words
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TAK!
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