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Erhverv -
Bæredyg-
tighed

Bæredygtige og cirkulære forretningsmodeller
handler kort fortalt om fornuftig forretning, der
giver bæredygtige resultater på både kort og lang
sigt. Ifølge rapporten “Better Business – Better
World”, som FN’s kommission for bæredygtig
forretningsudvikling udgav for nylig, er det øko-
nomiske potentiale i den type modeller astrono-
miske 73 billioner kroner (en billion er tusind
milliarder kroner). Men hvordan får man som
virksomhed adgang til disse lukrative forret-
ningsmuligheder? Det gør man ifølge rapporten
ved at imødekomme FN’s udviklingsmål for
bæredygtighed, som består af 17 såkaldte “stretch
goals” samt 169 relaterede mål, som fokuserer på
alt fra virksomhedens ansvarlige forbrug og pro-
duktion, ren energi og industriinnovation til rent
vand og ligeværdighed.

Den garvede leder og forretningsmand vil
måske tænke, at det da lyder meget smart og

og økonomiske potentialer. Innovation af forret-
ningsmodeller kræver dog ofte helt nye typer
samarbejder og partnerskaber på tværs af sekto-
rer – private virksomheder, offentlige organisati-
oner, NGO’er osv. Især da mange af de sociale og
miljømæssige udfordringer, vi står overfor, gan-
ske enkelt ikke kan løses af én virksomhed eller
én sektor, må hele økosystemet inddrages. Disse
nye samarbejder kan tilføre organisationen ny
viden, nye kompetencer og nye kunder, partnere
og investorer, hvilket kan gøre dem i stand til at
nå ud over deres eksisterende kompetence- og
forretningsområder og afsøge nye afsætningsmu-
ligheder for deres ydelser eller produkter.

Et centralt middel i forhold til bæredygtig for-
retningsudvikling er ikke overraskende digitali-
sering. Peter Diamandis, som er medstifter af X
Prize Foundation og Singularity University, har
længe argumenteret for, at teknologien kan
hjælpe med at skabe det, som han kalder »en ver-
den af overfl��od«, hvor teknologien bliver en res-
sourcefrigivende kraft, som kan afhjælpe vores
ressourcebegrænsninger. Dette understøttes af
CSR-guruen John Elkington, som i en nylig arti-
kel i Harvard Business Review påpeger, at for
mange virksomheders i bæredygtighedstiltag er
fokuseret på små, inkrementelle forbedringer i
eksisterende teknologier. Han anbefaler i stedet
at se på, hvordan helt nye teknologier som IoT,
kunstig intelligens, syntetisk biologi og geoengi-
neering kan skabe de banebrydende initiativer,
som er nødvendige, for at vi kan udvikle en bære-
dygtig verden i fortsat positiv vækst. Og vækst-
muligheder er der. For 73 billioner kroner.

Annabeth Aagaard, ph.d., MSc, er lektor og forskningsleder 
på Centre for Business Development på Aarhus Universitet i
Herning samt direktør i konsulenthuset KnowledgeHouse.

Egetæpper, der har hovedsæde i Herning, er blandt de danske virksomheder, der går forrest med genanvendelse. Arkivfoto: Soffi Chanchira Larsen

holistisk, men hvad har det med mig at gøre, der
har en traditionel produktion af f.eks. tøj eller
vandpumper eller udbyder serviceydelser? Svaret
er: Det har alt med dig at gøre. For bæredygtige
og cirkulære forretningsmodeller handler om at
nytænke den måde, vi har produceret og leveret
vores produkter og ydelser på indtil nu. Cirkulær
økonomi er nemlig et opgør med de traditionelle
lineære forretningsmodeller, som starter med
udvinding af ressourcer og ender med affald.

Hvis der skal være økonomi i bæredygtig for-
retningsudvikling på både kort og lang sigt, skal
vi udvikle nye modeller, der minimerer driftsom-
kostninger og ressourceforbrug. Det kan vi gøre
på fem måder. For det første kan vi reducere
spild og energiforbrug gennem procesoptimerin-
ger og nye teknologier med hjælp fra “green
lean” eller algoritmer til produktions- og kørsels-
optimeringer. For det andet kan vi genanvende
affald og spild, eksempelvis ved genanvendelse af
mursten eller tæpper til produktion af nye, som
man gør hos SMV’en Gamle Mursten og tæppe-
producenten Egetæpper. For det tredje kan vi
genbruge vand og varme, f.eks. ved at lede over-
skudsvarme fra produktionen tilbage til offent-
lige vand- og varmeanlæg, som Rynkeby gør. For
det fjerde kan vi udvikle mere bæredygtige mate-
rialer såsom bioplast og papir- og glasuldsisole-
ring samt, for det femte, ved at inkludere margi-
naliserede borgere på nye måder, ligesom
Bornholms Mosteri, der ansætter socialt udsatte,
og Specialisterne, der ansætter og uddanner
mennesker indenfor autismespektret. 

Fælles for alle disse initiativer er, at virksom-
hederne har måttet gentænke deres eksisterende
forretningsmodel og/eller har udviklet en eller
fl��ere nye forretningsmodeller, som har givet dem
adgang til nye markeder, udviklingsmuligheder

Potentialet er enormt:

73 billioner kroner om året 
for at være præcis
Der er penge i at følge FN’s bæredygtighedsmål for virksomhedsdrift, fortæller 
forskningsleder på Aarhus Universitet. Og det er slet ikke så svært, som det lyder. 
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