Er bestyrelserne i danske
SMV-er parat til grøn
omstilling?
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Forord
Denne analyse er udarbejdet af bestyrelsesnetværket Asnet i
samarbejde med rådgivningsvirksomheden Zero Carbon i 2021.
Rapporten er lavet for at belyse omfanget af grøn omstilling i
små og mellemstore danske virksomheder, herunder lederes
attitude og indstilling til bæredygtighed.
I rapporten indgår mere end +1400 besvarelser primært fra
bestyrelsesmedlemmer og direktioner i små og mellemstore
danske fremstillings- og industrivirksomheder. Rapporten
indeholder besvarelser på en række spørgsmål, om ledernes
konkrete erfaring med grøn omstilling inden for områder
relateret til deres forretninger. Den samlede besvarelse giver
således et billede af hvor langt den grønne omstilling er i de små
og mellemstore danske virksomheder, herunder hvordan bestyrelser og direktioner kan gribe mulighederne i den grønne agenda og bidrage til at ruste virksomhedernes konkurrencekraft på
bæredygtighedsområdet.
Datamaterialet danner også grundlag for udgivelsen ”Hvordan
står det til med grøn omstilling i danske SMV’er?”, der har et
mere specifikt fokus på behovet for konsulentrådgivning ift. grøn
omstilling.
Vi håber rapporten kan bruges af ledere og bestyrelsesmedlemmer og andre med interesse for dansk industri og erhverv, til
at skabe overblik over den grønne omstilling blandt de mindre
virksomheder i Danmark, samt give et aktuelt og fornyet indblik
i de muligheder og udfordringer som bæredygtighed varsler.
God læselyst!
Henrik Nielsen (Direktør, Asnet)
Henrik Theisler (CEO, Zero Carbon)
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Executive summary
Det er snart 6 år siden at FN’s 17 Verdensmål blev lanceret
under stor politisk bevågenhed tilbage i Paris i 2015.

Siden da har bæredygtighed i den bredeste forstand haft vind i
sejlene over alt i verden, ikke mindst båret frem af
klimabevægelsen og den grønne omstilling af erhvervslivet.
De fleste store virksomheder har indset værdien af, at have en
strategi på det grønne område, fordi der stilles i stigende grad
krav til virksomheder om at udvise social ansvarlighed, være
opmærksom på deres miljø og klimaaftryk, samt sikre at hele
værdikæden lever op til høje standarder hele vejen igennem.
Vi har alle et ansvar for at verden når i mål med de
17 verdensmål, samt bidrage positivt til reduktionen af den
samlede mængde CO2 og herigennem sikre at kloden er beboelig
for de næste mange generationer.
De danske SMV’er udgør 99 % af dansk økonomi og det er i
blandt disse af fremtidens højvækstvirksomheder skal findes.
Det er dermed også her at Danmark skal bidrage til den globale
grønne omstilling med innovation og nye forretningsideer inden
for FN’s 17 Verdensmål.
Det kræver dog at ledelse og bestyrelsesfolk har de rette
kompetencer, ressourcer og knowhow til at kunne tappe ind i
hele den grønne agenda og sikre at virksomhederne træffer de
rette strategiske beslutninger, der kan styrke deres konkurrenceposition i et boomende marked for grøn nytænkning.
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Det korte svar på denne analyses problemformulering: ”Er bestyrelserne i danske SMV-er klar på den grønne omstilling?” er
ja!
De er klar på at bæredygtighed og verdensmål såsom klimahandling (mål 13), ligestilling mellem kønnene (mål 5) og grøn
energioptimering (mål 7) mv, skal integreres i organisationen
på mange forskellige niveauer. Men analysen viser også at de
halter bagefter og mangler viden og ressourcer til at håndtere
omstillingen og bruge det kommercielt. Samtidig er der tydelig
opmærksomhed omkring, at fremtiden er grøn og at man skal
med NU, hvis man vil have en change på det grønne
konkurrenceparameter.
Efterspørgslen fra de store virksomheder til deres
underleverandører om at kunne dokumentere bæredygtighed er
fx. stigende og forbrugerne kræver ligeledes at virksomheder kan
vise hvordan de er med til at gøre en forskel i verden,
herunder at de har integritet og er ansvarlige i hele værdikæden.
Det er i bestyrelserne og på direktionsgangen, at der skal træffes
de overordnede strategiske beslutninger, der skal sikre vækst
samt tiltrække investeringer og kapital fremadrettet.
Hvordan hjælper vi bedst muligt disse bestyrelser og
direktionsfolk med at ruste virksomhederne til det nye grønne
marked?
Det er denne analyses formål at tage temperaturen på den
grønne omstilling blandt små og mellemstore virksomheder i
Danmark. Ved at indsamle unik data fra direktionsgangen og i
ledelsen, giver analysen et klart indtryk hvordan
beslutningstagerne i store dele af dansk erhvervsliv betragter
bæredygtighed, hvor langt de er med den grønne omstilling.
Det er håbet, at vi med udgangspunkt i denne analyse, kan få en
bedre fornemmelse for, hvor vi som bestyrelsesnetværk og rådgivere kan sætte ind og hjælpe jer med at accelerere verdensmålsagendaen og den grønne optimering af værdikæderne til gavn
for den enkelte virksomhed, dansk økonomi og klodens fremtid.
Henrik Nielsen
ASNET
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”Det korte svar på denne
analyses problemformulering
’Er bestyrelserne i danske SMVer klar på den grønne omstilling?’ er ja! De er klar på at bæredygtighed og verdensmål (..)
skal integreres i organisationen
på mange forskellige niveauer.
Men analysen viser også at de
halter bagefter og mangler
viden og ressourcer til at
håndtere omstillingen og bruge
det kommercielt”
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Metode
Denne rapport er udarbejdet som en
spørgeskemaundersøgelse (Survey Monkey) med
respondenter primært indhentet via LinkedIn, blandt
informanter i ASNET sekretariatets netværk (omkring 20.000
personer). Heraf har 1400 mennesker besvaret det udsendte
spørgeskema, som rummer i alt 18 spørgsmål.
Rapporten er ikke lavet som en statistisk analyse, men som en
neutral spørgeskemaundersøgelse, med det formål at
vurdere omfanget af grøn omstilling i små og mellemstore
danske virksomheder.
Det er således ikke udarbejdet med henblik på, at lave en
repræsentativ statistisk analyse med en fuldstændig
population, men skal derimod give en indikation på hvordan
den grønne omstilling tager sig ud indenfor rammerne af
ASNET-netværket, som udgør en bestemt målgruppe, navnlig
små- og mellemstore danske virksomheder med 150 ansatte,
der primært arbejder med fremstilling og industri.
De fleste respondenter er enten bestyrelsesmedlemmer eller
i direktionen i den pågældende virksomhed. Det er således
værd at nævne, at besvarelsen kunne have set anderledes ud,
såfremt respondenterne kom fra andre steder i organisationen
eller fra en helt anden type virksomhed.
Al data er indsamlet i perioden januar-marts 2021.
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Opsummering
Rapporten giver et overblik over hvor langt de danske
SMV-virksomheder er i, at tappe ind i den grønne omstilling.
1400 respondenter fra en lang række forskellige
virksomheder, primært fremstillings- og industrivirksomheder har svaret. Det giver sig selv at der er vidt forskellige
betingelser for at arbejde med bæredygtighed i disse organisationer, ligesom at der er forskelle i svarene alt afhænger af
hvilken specifik branche man befinder sig i.
Rapporten tegner dog et forholdsvist entydigt billede af, at de
1400 respondenter som repræsenterer direktionen og ledelsen
i virksomhederne, i overvejende grad opfatter bæredygtighed
som en ny realitet, man skal forholde sig til, hvis man vil
styrke sin konkurrenceposition på markedet.
Dette hænger sammen med at bæredygtighed og grøn
omstilling er en overordnet trend, der præger både
erhvervslivet og forbrugersiden i langt de fleste brancher og
sektorer. Trenden udgør en stadig stigende tendens til at både
finansiel kapital, politiske beslutninger og forbrugeradfærd
peger i retningen af den grønne omstilling, hvilket kommer
til udtryk i at flere og flere virksomheder tapper i den grønne
agenda og FN’s 17 verdensmål.
Analysen viser desuden, at virksomhederne er splittet
mellem på nuværende tidspunkt ikke at være specielt langt
med at implementere grøn omstilling, men samtidig har
erkendt at det bliver mere og mere efterspurgt i fremtiden,
både fra B2B-kunder og fra forbrugere.
Den viser samlet set at bestyrelser og direktionsfolk i danske
små og mellemstore virksomheder har øjne på bæredygtighed
og verdensmål, men at de endnu mangler kompetencerne til
at måle på de grønne indsaster, herunder se konkrete tal på
hvordan det styrker bundlinjen.
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Otte konklusioner
1

6 ud af 10 mener, at det bliver sværere at skabe vækst herunder tiltrække kapital og investeringer - hvis ikke man
arbejder pro-aktivt med bæredygtighed.

2

61% er i virksomheder, som allerede har arbejdet med bæredygtighed/SDG mål i en sammenhæng, dog har kun ca. 1/3
arbejdet systematisk med nedbringelse af CO2.

3

35% af virksomhederne har oplevet at der er rejst krav om
dokumentation for bærerdygtighed fra én eller flere kunder.

4

De færreste mener, at de er i mål med grøn omstilling og halvdelen mener, at der er behov for yderligere ressourcer for at
kunne udnytte sit potentiale.

5

Ca. 1/3 svarer, at de selv har rejst krav til sine
underleverandører om at dokumentere bæredygtighed

6

71% mener at bæredygtighed og arbejdet med FN´s Verdens
mål, i nogen grad eller i høj grad, vil fremme en virksomhedes
konkurrence position

7

77% mener at der sandsynligt eller meget sandsynligt, vil blive
stillet øgede krav til underleverandører virksomheder om at
kunne dokumenterere bæredygtighed og indsats for FN verdensmål fat at kunne fortsætte samhandel med nuværende
kunder
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Langt de fleste virksomheder anerkender, at bæredygtighed
bliver mere og mere vigtigt som konkurrence-parameter og at
de allerede burde være i gang med transformationen.
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Nøgletal
+1400 bestyrelsesmedlemmer og direktionsfolk fra
SMV-virksomheder har svaret.
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Respondenterne kommer primært fra
fremstillingsvirksomheder og ’andre serviceydelser’

10

Respondent virksomhederne fordeler sig som følger: 44% omsætter mellem 10 og 200 millioner kroner. 33% under 10 millioner og 22% omsætter over 200 millioner kroner.
Over 50 % af de adspurgte arbejder allerede med bæredygtighed
og 20 % vil gerne i gang i de kommende år

62 % har allerede arbejdet med bæredygtighed ift. styrkelse af
konkurrencepositionen mens resten ikke har endnu
38 % har arbejdet systematisk med nedbringelse af CO2
35% svarer at der er rejst markedskrav til dokumentation til bæredygtighed, fra én eller flere kunder.
Kun 32 % har selv rejst krav til B2B leverandører om bæredygtighedsdokumentation UD og 57 % har ikke endnu
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Implementering og resourcer
Over halvdelen har gennemført forbedringer af
produkter som skal sikre lavere CO2-aftryk
73 % af virksomhederne har ikke brugt eksterne rådgivere til at
dokumentere bæredygtighed og FN’s verdensmål endnu
57 % mener, at de selv har ressourcerne in-house (40 % har dog
ikke)
Halvdelen er usikre på om de har ressourcer nok til at udnytte de
Co2-optimeringsprocesser de har sat i gang i mere kommercielt
øjemed
Grøn omstilling og dokumentation som
konkurrencekraft
71% mener at bærerdygtighed og arbjdet med FN´s verdensmål
vil fremme virksomhedens konkurrence position.
85% mener, i nogen grad, i høj grad og i særdeles høj grad at de
kommercielle vilkår for virksomheder vil være relateret til krav
om indsats for bæredygtig produktion.
6 ud af 10 mener at det bliver sværere at skabe vækst
(tiltrække kapital og investeringer) hvis ikke de arbejder med
bæredygtighed
Over halvdelen mener, at det er sandsynligt at der bliver stillet
større krav til underleverandørsvirksomheder om at kunne
dokumentere deres grønne indsats
50 % mener desuden at bæredygtig produktion kan betale sig ift.
sammenhæng mellem produktionsomkostninger og salgspris

12

”Rapporten tegner dog et
forholdsvist entydigt billede af,
at de 1400 respondenter som
repræsenterer bestyrelsen,
direktionen og ledelsen i
virksomhederne, i overvejende
grad opfatter bæredygtighed
som en ny realitet, man skal
forholde sig til, hvis man vil
styrke sin konkurrenceposition
på markedet”

13

Analyse
Hvor mange SMV’ere arbejder pt. med
bæredygtighed?
Dette spørgsmål rejser fokus på hvor langt virksomhederne er
med den grønne omstilling (se forrige graf).
Af de adspurgte arbejder 54 % allerede med bæredygtighed.
Ud af 1400 besvarelser betragter halvdelen således
bæredygtighed, som et fast punkt på dagsordenen der udgør
en stor andel af virksomhedens strategiske fokus. De ca. 700
virksomheder ser det altså som vigtigt at tænke på klima,
miljø og grøn optimering, når de producerer produkter,
markedsfører sig og agerer i værdikæderne.
De resterende 45 procent forventer, at skulle i gang i de
kommende måneder og år, mens kun en lille andel ikke
tænker, at det bliver essentielt for virksomhedens
fremadrettede fokus.
Besvarelsen indikerer, at en del de adspurgte virksomheder
endnu ikke er kommet på den grønne omstilling og derfor
risikerer at tabe terræn de kommende år, hvor det grønne,
sandsynligvis kommer til at fylde mere og mere.
Hvor mange har arbejdet specifikt med
bæredygtighed ift. at styrke konkurrencepositionen?
Adspurgt om hvorvidt virksomhederne har brugt
bæredygtighed til at styrke deres konkurrenceposition, er over
60 % af den overbevisning, at det har været særligt brugbart
til at skabe differentiering overfor forskellige segmenter af
målgruppen. Uanset om det drejer sig om salg og markedsføring overfor kunder B2C eller B2B, så er bæredygtighed
(herunder FN’s 17 Verdensmål) et af de parametre, der kan
bruges til at skabe unik differentiering.
Der er således en markant overvægt af virksomheder, der
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allerede er kommet igang med at bruge bæredygtighed til at
styrke konkurrencepositionen.
De resterende 40 procent i besvarelsen har endnu ikke arbejdet med det.

Hvor mange har oplevet efterspørgsel efter krav om
bæredygtighed fra deres B2B-kunder?
35% har oplevet at der er rejst krav om dokumentation for
bæredygtighed fra én eller flere kunder.
Over 60 % har endnu ikke oplevet, at deres kunder spørger
ind til deres strategi på bæredygtighedsområdet, eller stiller
direkte krav om, at de kan dokumentere deres bæredygtighedsindsats, samt levere bæredygtighedsprodukter.
De adspurgte forholder sig ikke i dette spørgsmål til om de
forventer, at der kommer flere krav om dette fremadrettet,
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men 45 % af de adspurgte mener, at skulle i gang de
kommende måneder/år (jf. spørgsmålet ”hvor mange SMV’ere
arbejder pt. med bæredygtighed”), hvilket kunne indikere, at
der er en forventning om at det kommer til at fylde mere i hele
værdikæden.

Hvor mange har selv rejst krav om
bæredygtighedsdokumentation?
Dette spørgsmål hænger ligeledes sammen med spørgsmålet
om hvorvidt virksomhederne selv har rejst krav om
bæredygtighedsdokumentation. Her nævner kun 1/3 af de
adspurgte, at de har rejst krav til B2B-leverandører, mens 57
% endnu ikke har gjort det. Efterspørgslen er ifølge disse besvarelser ikke stærk på nuværende tidspunkt, om end at den
dog er i gang og at det derfor er gået op for visse
virksomheder, at de skal begynde at samle og tilbyde
kunderne dokumentation for deres bæredygtighedsindsats.
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Hvor mange har allerede arbejdet med at reducere
deres CO2?
Ca. 39 % har allerede arbejdet med systematisk at
nedbringe den klima og miljøbelastning de aktivt har igennem
deres produktion. Spørgsmålet ligger vægt på, at der er tale
om, at virksomhederne systematisk arbejder for at reducere
det negative klimaaftryk og graden af miljøforringelse som de
selv er med til at skabe.

Hvor mange har forsøgt sig med at forbedre
CO2-aftrykket i deres produkter?
Ca. halvdelen af de adspurgte har forsøgt sig med, at reducere
det negative klimaaftryk i deres produkter og dermed gøre en
indsats for at blive mere grønne, samt yde services og tilbyde
produkter der er bæredygtige.
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Hvor mange har brugt eksterne rådgivere til
bæredygtighedsdokumentation?
Mange virksomheder er begyndt at dokumentere deres
indsats inden for bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål for at
kunne vise omverdenen og diverse stakeholders en form for
rapportering på området.
Af de adspurgte i denne besvarelse er det dog kun 23 % af de
små og mellemstore virksomheder, der har investeret i at få
eksterne rådgivere til at hjælpe med dokumentation, mens
74 % formodes enten at have gjort det in-house eller også slet
ikke at have gjort noget ved det. Dette giver et billede af, at
virksomhederne ikke nødvendigvis ikke prioriterer
bæredygtighedsrapportering særlig højt og ikke tillægger det
særlig betydning ift. værdiskabelse på nuværende tidspunkt.
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Har virksomhederne ressourcerne in-house?
Samtidig mener 57 %, at de har selv har ressourcerne in-house til at ordne bæredygtighedsrapporteringen, mens 40 % ikke
mener, at de har ekspertisen og indsigten, til at tage vare om
bæredygtighedsindsatsen internt i organisationen. Dette kan
som forrige spørgsmål antyder igen hænge sammen med, at
de adspurgte ikke tillægger bæredygtighedsrapportering
særlig betydning ift. værdiskabelse.

Har virksomhederne ressourcer er nok til at udnytte de Co2-optimeringsprocesser de har sat i gang i, i
mere kommercielt øjemed?
47 % mener at de har de nødvendige ressourcer i virksomheden til at bringe deres bæredygtighedsindsats i spil i afsætning
og markedsføring.
De 53 % af virksomhederne siger at de enten ikke har ressourcerne eller er usikre på om de har det.
Man må formode at denne andel er i tvivl om hvorvidt de får
nok værdi ud af de indsatser de har sat i gang på nuværende
tidspunkt og om det derfor kan betale sig at sætte endnu flere
processer i gang.
Dette antyder at virksomhederne ikke har et fyldestgørende
overblik over hvorvidt der er potentiel værdiskabelse i bære-
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dygtighedsrapportering og formidling. Sammenholder man
disse tal med at så få virksomheder, bruger eksterne rådgivere
til at hjælpe med at sikre den optimale bæredygtighedsrapportering, kunne det indikere at det pt. er et underprioriteret
område, hvor der er en antydning af, at det er vigtigt, men
intet klart
dokumenteret overblik over reel mulig værdiskabelse og ROI.

Kan bæredygtighed medvirke til at fremme en
virksomheds konkurrence-position?
Der er et stærk billede af sammenhængen mellem
bæredygtighed, arbejdet med FN Verdensmål og virksomhedens konkurrence kraft. Således mener 45% af der en sammenhæng i nogen grad, 26% i høj grad og 12% i særdeles høj
grad. Samlet set mener 83% at bæredygtighedes agendaen vil
fremme virksomhedens konkurrence kraft.
Naturligvis nå virksomheder arbejde med repositionering, og
udfordre ny forretnings modeller.
Overvejende synes de fleste, at det er vigtigt og man kan måske tale om at der hersker en intuitiv vished om at
bæredygtighed er vejen frem, men at der endnu ikke er
proaktiv integrering i organisationen, muligvis grundet
manglende redskaber og indsigt i potentielle muligheder.
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Hjælper bæredygtighed med at tiltrække kapital og
investeringer?
På samme vis er der en klar vished blandt 66 % af de adspurgte om at bæredygtighed og grøn omstilling i forskellig grad vil
kunne bidrage til at tiltrække kapital og investeringer ude fra.
23 % mener at det ikke har nogen som helst betydning,
hvilket indikerer, at der er tvivl i blandt disse respondenter
om hvorvidt investorerne er interesserede i, at virksomhederne har fokus på grønne værdikæder og det voksende marked
for bæredygtighed. Blandt de 70 % der i forskellig grad tillægger det værdi, er der til gengæld ingen tvivl om at det har klar
værdi, at kunne meddele investorer og kapitalforvaltere at
man har fokus på det voksende grønne marked og kigger ind
i en fremtid, hvor bæredygtighed kommer mere og mere på
dagsordenen.
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Bliver der stillet større krav til
underleverandørsvirksomheder i fremtiden,
om at kunne dokumentere deres grønne indsats?
Dette står endnu tydeligere frem i dette spørgsmål, hvor 96 %
respondenterne stort set entydigt har svaret, at der er en vis
sandsynlighed for at større virksomheder, som allerede er langt
med den grønne omstilling, vil stille større krav til de små og
mellemstore underleverandørsvirksomheder om, at kunne dokumentere deres grønne indsats. Dette hænger sammen med, at de
fleste store virksomheder, har
bæredygtighed dybt integreret som strategisk dagsorden, hvor
de typisk forpligtiger sig til udelukkende at bruge
leverandører som også er grønne og bæredygtige.
Denne efterspørgsel er langt de fleste respondenter enige om,
kommer til at fylde mere og mere fremadrettet.
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Kan det betale sig at investere i at integrere bæredygtighed i værdikæden?
Der er til gengæld mere usikkerhed omkring hvorvidt det kan
betale sig at have bæredygtighed med som en komponent i
produktionen, der vil kunne betale sig i forhold til prisfastsættelse og afsætning. Hvor 44 % mener, at det kan bidrage til at
øge dækningsgraden på produktet, mener 37 %, at det ikke har
nogen effekt herpå. Dvs. der er uenighed om hvorvidt man kan
lave grøn optimering på en måde, der rent faktisk kan betale
sig, både ift. eksempelvis at reducere produktionsomkostninger, men også ift. at skabe differentiering i afsætningsregi.Hvor
mange har oplevet efterspørgsel efter krav om bæredygtighed fra
deres B2B-kunder?
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Om publikationen
Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Asnet og Zero
Carbon.
Asnet er Danmarks førende bestyrelsesnetværk. Netværket
rummer mere end 200 ambitiøse medlemmer, der alle
brænder for bestyrelsesarbejde. Asnet et landsdækkende
bestyrelsesnetværk for erhvervsledere, der ønsker at starte
eller videreudvikle en bestyrelseskarriere på professionelt
plan.
Mere info: www.asnet.dk
Zero Carbon (ZC) er en dansk rådgivningsvirksomhed der
skaber grøn omstilling i små og mellemstore industrivirksomheder,gennem bæredygtig profilering og optimering af værdikæden.
Mere info: www.zero-carbon-industrial-competence.com
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