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Kommunika)on i en 
bæredyg)g forretning

• Kommunikationsansvarlige må tage ansvar for, hvilken
retning, de leder deres virksomheder i. 

• Det kræver indsigt i både SDG'erne og i alle 
forretningsområderne.

2
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forretningsområderne.

3

Kommunikation i en bæredygtig forretning



Enhver kommunikations-strategi 
handler om omdømme og salg

Men pas på ikke at lade jer 
forblænde af grønne budskaber 



Udviklingen i medieomtale af FN’s 
verdensmål

• Bæredygtighed fylder mere. Og ikke kun i medierne, men 
også i forbrugernes bevidsthed.

• 3 ud af 4 danske forbrugere synes, at danske virksomheder 
er dårlige til at fortælle om deres arbejde med 
bæredygtighed (Advice 2020).

• Virksomheder oplever et stigende pres fra kunder (66 %), 
befolkningen (39 %) og medarbejderne (37 %) til at vise 
ansvar (PWC 2019).

• 43% af virksomhederne arbejder med FN’s verdensmål i 
deres kommunikation og marketing.

• Danmarks største virksomheder (C25) omtales kun i 7 % af 
alle omtaler af FN’s verdensmål (Infomedia 2019).



Fokusér på få og relevante verdensmål

Kommunikationsindsatsen skal være konkret, 
målbar og realistisk.

Se på verdensmålene og opdel i to:

1. De mål, hvor du gør en positiv forskel allerede.
2. De mål, hvor du gør en negativ forskel.

Hvilke max. tre verdensmål, ønsker du, at dine 
interessenter skal kende dig for?

Opstil konkrete KPI’er, som du realistisk kan måle 
på.



Kovending eller langsigtede mål
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Visionære mål og 
kommunikation
Hvad er virksomheden sat i verden for?

Hvordan vil du fortælle det? 

Hvordan vil du integrere det i jeres produkter og ydelser?

Markedet efterspørger modige og ambitiøse virksomheder, 
der kan hjælpe med at skabe en reel forskel, og som inviterer 

målgruppen med på rejsen.



Visionære mål –
et eksempel



Modtageren skal hjælpes

• Er dit budskab pralende?

• Er dit budskab uvedkommende og 5ernt?

Modtageren (forbrugeren) har ikke behov for kampagner, der fortæller indefra og ud 
om, at virksomheden er bæredyg>g.

Modtageren (jeg) vil vide, 

1. hvordan din virksomheden er bæredyg>g.

2. hvad det betyder for mig. 

3. hvordan JEG kan bidrage >l at gøre en posi>v forskel gennem DIO virksomhed.

Hjælp mig med at gøre de bæredyg2ge valg 2l de le4e valg.



Syv principper i jeres bæredygtigheds-
kommunikation

1. Bæredyg*g kommunika*on bor i jeres DNA og kerneforretning
Bæredyg[g kommunika[on bliver først rig[gt relevant og vedkommende, når den er koblet [l 
jeres kerneforretning.

2. Gør medarbejderne *l de vig*gste historiefortællere
Det er først og fremmest medarbejderne, der skal leve og ånde jeres bæredyg[ghedsfokus.

3. Gør det let for målgruppen
Hjælp dem med at gøre de bæredyg[ge valg [l de le\e valg.

4. Kunden skal være helten
Det handler ikke om jer – men om mig og hvordan jeg kan vise verden, at jeg bidrager [l 
løsningen.

5. Man skal kunne mærke jer
Det skal være tydeligt, at I ønsker at skabe en reel forskel.

6. Fakta skal være i orden
Vær ærlige omkring, hvor I er på rejsen – ingen forventer 100 procent.

7. Vær modige
Skab et visionært billede omkring, hvad vi sammen kan opnå.


