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For små og mellemstore 
virksomheder er der stort 

potentiale i grøn og bære-
dygtig produktion, viser 

projektet ’Bæredygtighed 
hos SMVer’. Motivet er fra 

Gelsted-virksomheden Nor-
dic Overfladebehandling, 
der optræder i rapporten. 
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FORDEL 1: Lavere omkost-
ninger ved produktudvik-
ling 

Produktionsoptimering, 
genanvendelse og mini-
mering af affald. Der er 
ofte gevinster at hente 
som både kommer miljøet 
og bundlinjen til gavn. 

Der kan også udvikles nye 
produkter af at f.eks. rest-
affald bliver til råvarer for 
andre og dermed en ind-
tægt for virksomheden. 
Ofte reducerer det om-
kostningerne og fører til 
innovative restprodukter, 
der kan indgå andetsteds i 

værdikæden.

FORDEL 2: Styrket organise-
ring – få indsatsen forankret

Mange mindre og mel-
lemstore virksomheder er 
spækket med ildsjæle. Det 
er en værdifuld ressource 
men samtidig en stor akil-

leshæl, hvis de er alene 
om at drive processerne. 
For forsvinder ildsjælen 
dør engagementet. Det er 
derfor en væsentlig ledel-
sesopgave at forankre bæ-
redygtigheden i hele virk-
somheden og få engageret 
og involveret alle ansatte. 

FORDEL 3: Nye kunder gen-
nem bedre markedsføring

Anvendes bæredygtig 
omstilling offensivt i mar-
kedsføringsindsatsen ska-
ber det nye vækstmulig-
heder, nye forretningsom-
råder og nye produkter. 
Det er her vækstpotentia-

let ligger i en tid med glo-
bale tendenser i retning af 
ansvarlighed og øget sam-
fundsmæssig balance.

FORDEL 4: Rekruttering af 
morgendagens medarbej-
dere

Både nuværende og 

Seks fordele ved større bæredygtighed
Rapporten fra projektet ’Bæredygtighed hos SMVer’ opsummerer seks forbundne fordele ved en transformation af            virksomheder i retning af øget bæredygtighed

Af Simon Dinsen Hansen

VIDENSDELING: Der findes 
talrige tykke rapporter og 
afhandlinger med viden, 
der sjældent når bredt ud 
til de mennesker og virk-
somheder, der kan høste 
gevinsterne af rapporter-
nes indhold i hverdagen.

Det er baggrunden for 
artikelserien ’Fra Viden til 
Værksted’, hvor Jern & 
Maskinindustrien i sam-
spil med Industriens Fond 
de kommende måneder 
her i avisen sætter fokus 
på en række projekter og 
rapporter, der er relevan-
te for metal- og maskinin-
dustrien.

Den første artikel sætter 
fokus på potentialet i at 
vælge den grønne omstil-
ling, og der tages ud-
gangspunkt i rapporten 
’Bæredygtighed hos 

SMVer’. Baggrunden er, at 
dele af den danske indu-
stri er i gang med en grøn 
omstilling. Endnu flere 
mindre og mellemstore 
danske virksomheder kan 
opnå konkurrenceforde-
le, hvis de også indretter 
produktionen og forret-
ningen på bæredygtig vis. 

Hvori ligger vækstpo-
tentialet og faldgruberne, 
lyder de spørgsmål, som 
blandt andet besvares.

Det er cand.scient.pol. 
Christian Eskelund, som 
skriver artiklerne til Jern 
& Maskinindustrien. Han 
har i en årrække arbejdet 
som chefkonsulent og 
projektleder i Dansk Indu-
stri og havde blandt andet 
ansvaret for udarbejdelse 
og formidling af branche-
analyser på det metal- og 
maskinindustrielle områ-
de. 

Få viden til at virke
Jern & Maskinindustrien og Industriens Fond 
står bag artikelserien ’Fra Viden til Værksted’ 
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• Rapporten ’Bæredygtighed hos SMVer’ anviser flere veje til 
bæredygtig omstilling. Det handler først og fremmest om at 
komme i gang, om vedholdenhed og om at bevæge sig med 
små skridt i en konkret hverdag. 

• Det er Industriens Fond, VIA University College, Industrisam-
arbejdet mellem IAK og Fremstillingsindustrien under DI samt 
erhvervsnetværket Green Network, der står bag projektet.

• Hensigten med ’Bæredygtighed hos SMVer’ har været at 
inspirere flere virksomheder til at se de gevinster, bæredyg-
tighed rummer. 

• Rapporten refererer til et tidligere projekt, hvor de deltagen-
de virksomheder inddeltes i tre hovedgrupper: de afventen-
de, de interesserede aktive-passive og de bevidste i gang. Det 
er første skridt til en mere bæredygtig udvikling er at besvare 
det spørgsmål: er man afventende, eller er man allerede i 
fuld gang? 

• Vil man vide mere om projektet ’Bæredygtighed hos SMVere’ 
kan der læses yderligere her: bismv.dk 
 

Om ‘Bæredygtighed hos SMVer’

kommende medarbejder-
ne spiller en afgørende 
rolle i en virksomhed. 
Med udbredt mangel på 
arbejdskraft kan en bære-
dygtig profil styrke virk-
somhedens rekrutterings-
indsats, og være den X-
faktor der fører til ansæt-

telse af den næste talent-
fulde medarbejder.

FORDEL 5: Kompetenceud-
vikling i virksomheden 

En bæredygtig strategi 
skaber ikke alene fornyet 
energi, ny retning og defi-
nerer anderledes mål. 

Den giver samtidig mulig-
hed for bedre dokumenta-
tion og dermed afsættet 
for en vidensbank, som 
kan løfte virksomhedens 
kompetenceniveau på alle 
parametre.

FORDEL 6: Styrkede relatio-

ner til omverdenen 
Bæredygtighed kan re-

sultere i værdifulde leve-
randør- og underleveran-
dørsamarbejdsformer og 
styrke de langsigtede rela-
tioner til kunder, leveran-
dører og det omkringlig-
gende samfund.  

Af Christian Eskelund 
cand.scient.pol.

VIDEN: ’Genanvendelse’, 
’cirkulær økonomi’ og 
’grøn omstilling’. Kært 
barn har mange navne. 

I dag handler bæredyg-
tighed ikke om hippieuto-
pier, om godhjertet altru-
isme eller om reaktivt at 
leve op til lovmæssige 
standarder. Ægte bære-
dygtighed finder nemlig 
først sted, når målrettet 
vækststrategi og virksom-
hedsøkonomisk rentabili-
tet går hånd i hånd med 
samfundsmæssige gevin-
ster – for eksempel på det 
sociale, det økonomiske 
og det miljømæssige om-
råde. 

Ifølge projektet ’Bære-
dygtighed hos SMV’er’, 
der blev iværksat i kølvan-
det på Industriens Fonds 
temaindkaldelse om bæ-
redygtig produktion, dre-
jer bæredygtighed sig i 
højere grad fremadrettet 
om evnen til at levere bæ-
redygtige løsninger, der 
rækker ud over egen 
bundlinje og egen matri-
kel, om styrket indtjening, 
nye produktionsmodeller 
og om at få et bedre om-

dømme samtidig med at 
man bidrager til bæredyg-
tige løsninger på interna-
tionale udfordringer. 

Et udskilningsløb er på vej
Industrien har know-
how’en, teknologien, vil-
jen og ressourcerne til at 
ændre en udvikling. Der-
med besidder industrien 
de nøglekompetencer, der 
kan eliminere grænseo-
verskridende udfordrin-
ger og bringe balance i de 
store regnskaber. 

Et udskilningsløb er så-
ledes i gang: I stigende 
grad sondres mellem de 
bæredygtige virksomhe-
der, der udviser sam-
fundsansvar og aktivt bi-
drager til løsning af store 
udfordringer og de, der 
ikke gør. De første kom-
mer med på fremtidens 
væksttog, de resterende 
halter efter. 

Fleksible danske industrier
Mange danske virksomhe-
der er ansvarlige, fleksib-
le, innovative og foran-
dringsparate. Det er ind-
lysende fordele når bære-
dygtighedsbegreberne 
skal udfoldes og omsættes 
i konkrete resultater. De 
globale tendenser i ret-
ning af miljømæssige krav 
både fra lovgivnings- og 
kundesiden øges markant 
i mange brancher og sek-
torer. 

Mens mange større virk-
somheder længe har ar-
bejdet med bæredygtig-
hed, er den grønne dags-
orden ifølge rapporten ’En 
rejse i hverdagen: de små 
skridt’, der udspringer af 
projektet ’Bæredygtighed 

i SMVer’ også vedkom-
mende for den store un-
derskov af danske frem-
stillingsvirksomheder. 

Kræver en strategi
Griber landets mange 
SMV’ere bæredygtighed 
strategisk og systematisk 
an, kan det mærkes på 
bundlinjen. Det er en op-
lagt vej til nye danske og 
udenlandske kunder, og 
derfor er der ofte sund 
økonomisk fornuft i en 
mere bæredygtig profil, 
konkluderer projektet. 

De mindre og mellem-
store virksomheder, der 
effektivt omstiller forret-
ningsstrategien til større 
bæredygtighed, får nem-
lig fordele i hele værdikæ-
den. Fra bedre produkt-
udvikling og nye forret-
ningsmodeller over nye 
produktionsmåder og 
øget ressourceanvendelse 
til tiltrækning af medar-
bejdere og differentie-
ringsmuligheder i et ofte 
konkurrencepræget mar-
ked. 

Men SMV’erne kan kun 
realisere vækstpotentia-
let, hvis de kan integrere 
indsatsen ledelses-, pro-
duktions- og markedsfø-
ringsmæssigt, lyder kon-
klusionen. 

Underskoven bliver grøn
Bæredygtig omstilling giver konkurrencefordele  
til mindre og mellemstore virksomheder, viser  
projektet ’Bæredygtighed hos SMV’er’


