BÆREDYGTIG
BUSINESS
ER INTELLIGENT
BUSINESS
Spids pennen og udarbejd en strategi for, hvordan du og resten af
bestyrelsen vil producere, sælge og agere bæredygtigt. Bæredygtighed
skal nemlig på bestyrelsens agenda. Driver man en virksomhed ud
fra bæredygtige principper, driver man en intelligent virksomhed.
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N har sat den hidtil mest ambitiøse kurs mod en bæredygtig
fremtid. For alle på kloden. Med
17 verdensmål skal vi gøre en
ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt
plan, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal sikre ansvarligt forbrug og
produktion, bæredygtige byer og økonomisk
vækst. De 17 mål og underliggende 169 delmål
skal kort og godt sikre, at vi giver verden
videre i ordentlig stand til vores børn.
BÆREDYGTIGHED ER KOMMET FOR AT BLIVE
Det vil kræve helt nye løsninger, massive
investeringer og partnerskaber på tværs
af sektorer at nå verdensmålene. Principperne om bæredygtighed involverer os alle,
men især virksomheder kan bidrage til den
bæredygtige omstilling. Både økonomisk,
socialt og miljømæssigt.
FN’s 17 verdensmål forekommer måske
at ligge langt ude i horisonten for mange virk-
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somheder. Men den bæredygtige agenda er
kommet for at blive. Akkurat som den digitale
agenda. I dag findes der ikke en virksomhed
uden en digital strategi eller uden en CIO
eller CDIO i ledelsen. Det skærper forretningens muligheder at bruge digitale løsninger i
produktion, forretningsudvikling, salg, i de interne processer og i kunderelationen. Akkurat
samme tendens ser vi nu med bæredygtighed.
Du og resten af bestyrelsen bør derfor
undersøge, hvor i værdikæden I kan gøre
den største forskel? Er det ændrede råvarer
og produktionsformer? Øget transparens

MED 17 VERDENSMÅL SKAL VI
GØRE EN ENDE PÅ EKSTREM
FATTIGDOM OG SULT PÅ GLOBALT
PLAN, MINDSKE ULIGHED OG
BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER.

Af Bahare Haghshenas, Senior Manager, Monitor Deloitte Nordic

over for kunderne? Er det innovation, ændrede services og helt nye forretningsområder? Er det bedre sundhed for medarbejderne eller flere kvinder i ledelsen? Måske
en kombination af dem alle?
INTELLIGENT FORRETNINGSUDVIKLING
Gevinsten ved bæredygtighedsagendaen
rækker vidt og er mere end en samfundsetisk
løftestang. Det er en økonomisk løftestang i
verdensklassen, fordi bæredygtige virksomheder klarer sig bedre på især tre områder:
1. BEDRE BUNDLINJE
Ifølge OECD oplever virksomheder, der
indfører bæredygtighed i deres forretningsmodel, at det kan måles direkte på bundlinjen. Virksomheder bliver mere rentable, fordi
salget af bæredygtige produkter og tjenester
vokser, samtidig med at de reducerer deres
omkostninger. De kan udregne en ROI alene
på investeringen i bæredygtighed.

Bæredygtighed ligger til det
nordiske højreben, mener Bahare
Haghshenas, Senior Manager,
Monitor Deloitte Nordic.

2. FLERE KUNDER
Forbrugere tjekker i højere grad end
tidligere, hvad der er i produktet, hvor
og hvordan det er fremstillet, og hvilken
påvirkning det har på natur og mennesker.
Forbrugere vil have transparens i produkter, produktionsmetoder og i priser. Salg af
økonomiske og bæredygtige produkter er
steget markant under de sidste år. Interessen for nye koncepter som deleøkonomi og
cirkulære forretningsmodeller stiger.
3. DIN NYE MEDARBEJDER VIL HAVE
BÆREDYGTIGHED
Den unge Generation Y, som er børn af
1980’erne, 1990’erne og de tidlige 00’er, stiller nye krav. Krav om ordentlighed, etik og
socialt ansvar. De forventer, at arbejdsgiveren bidrager til samfundet som en integreret del af forretningens aktiviteter. Ifølge
en global undersøgelse om millennials fra
2016, som Deloitte står bag, mener næsten

90%, at en virksomheds succes rækker længere end dens økonomiske formåen. Denne
generation går målrettet efter virksomheder, der har højere ambitioner end profit, og
som de kan spejle deres egne værdier i.
NORDISKE VIRKSOMHEDER
HAR ET FORSPRING
Vores nordiske virksomhedskultur og
DNA med høj etik og moral, demokratisk
ledelsesstil og ordentlighed giver os et
solidt fundament at starte på. Hvis jeres

HVIS JERES VIRKSOMHED ENDNU
IKKE KAPITALISERER PÅ
BÆREDYGTIGHED, KRÆVER DET EN
FORHOLDSMÆSSIGT MINDRE INDSATS
SAMMENLIGNET MED VIRKSOMHEDER
FRA ANDRE DELE AF VERDEN.

virksomhed endnu ikke kapitaliserer på
bæredygtighed, kræver det en forholdsmæssigt mindre indsats sammenlignet med
virksomheder fra andre dele af verden. Bæredygtighed ligger til det nordiske højreben,
og I kan få et gigantisk konkurrencemæssigt
forspring her.
Med afsæt i FN’s 17 nye verdensmål bør
I udarbejde en strategi for bæredygtighed
– og operationalisere den. Helt konkret
kan I tage afsæt i værdikæden og definere
jeres risici og muligheder. Dernæst kan I
prioritere de områder, som har størst værdi
for virksomheden. Endelig skal I udpege en
Chief Sustainability Officer, som inviteres
med til næste bestyrelsesmøde. Det sikrer
forankring, fokus og et langsigtet arbejde.
I vil uden tvivl opnå en stærkere forretning, der udover at bidrage positivt til
samfundet og bundlinjen også er i stand til
at tiltrække de rette talenter. Med andre
ord: En intelligent forretning.
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