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Forord 

”Grøn omstilling – et potentiale for store danske eksportvirksomheder” er udarbejdet af NIRAS med 
bistand fra DAMVAD.  
 
Arbejdet har været fulgt af en følgegruppe bestående af: 
 
Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi 
Helle Månsson, Danmarks Statistik 
Andreas Graversen, Erhvervs- og Vækstministeriet 
Narcis Margall og Mette Diego-Roll, Invest in Denmark 
Morten Løber og Christian Busk, Dansk Industri 
 
VI vil gerne takke følgegruppen samt de virksomheder, der er blevet interviewet til analysen og har 
bidraget med kommentarer.  
 
Projektet er gennemført i perioden 1. maj til 1. oktober 2012.  
 
Rapporten er udformet med en relativt omfattende sammenfatning, som kan læses uafhængigt af 
resten af rapporten. 
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1  
Sammenfatning  

1.1 Hovedkonklusioner 

En gennemgang af de største eksportvirksomheder viser tydeligt, at miljø- og ressourceeffektivitet er 
en konkurrenceparameter.  
 
De ca. 100 virksomheder, der indgår i undersøgelsens registeranalyse, har stor betydning for vækst 
og beskæftigelse i Danmark. Virksomhederne står for næsten halvdelen af den samlede danske ek-
sport og beskæftiger ca. 12 pct. af de ansatte i Danmark, selvom de udgør under 1 pct. af virksomhe-
derne i den private sektor i Danmark.  
 
Virksomhederne er også blandt drivkræfterne bag den udvikling, forskning og innovation, der foregår 
i Danmark, og afholder godt 70 pct. af udgifterne til grøn forskning og udvikling. Virksomhederne 
deltager også i højere grad end andre virksomheder i forskningssamarbejder med en særlig grøn 
karakter, hvilket indikerer, at disse virksomheder er fokuseret på at målrette deres produktion mod 
en grøn omstilling. 
 
55 af de største danske eksportvirksomheder er undersøgt nærmere. 60 pct. af disse virksomheder 
har grønne produkter og grønne løsninger som en del af deres forretningsområde. Grønne produkter 
er således et væsentligt erhvervsområde for en række af de store danske eksportvirksomheder. De 
32 virksomheder, der har  grønne produkter som en del af deres forretningsområde, står for 30 pct. 
af den samlede danske eksport.  
 
Blandt de 55 store virksomheder er ca. 40 pct. udenlandsk ejede. Hovedparten af disse er danske 
virksomheder, som er blevet opkøbt af eller fusioneret med store udenlandske koncerner. 
 
Analysen viser, at virksomhederne fokuser på det grønne, fordi det kan betale sig – det gælder både i 
forhold til det produkt, de sælger, selve produktionsprocessen og virksomhedens fokus på at fremstå 
grøn. For nogle virksomheder hænger det grønne sammen med kortsigtet optimering, fx at spare på 
energi og ressourcer i produktionen. For andre er det grønne et mere strategisk og langsigtet valg. De 
sidstnævnte  virksomheder lægger vægt på, at det grønne er en dagsorden, der er kommet for at 
blive, og at de derfor har en interesse i at være markedsførende.  
 
Ti af de største danske eksportvirksomheder skiller sig ud, fordi de er teknologi- og markedsledende 
indenfor miljøløsninger, der i et globalt perspektiv er væsentlige og gør en forskel, når det drejer sig 
om håndtering af klimaforandringer, luftforurening, råvare- og materialeforbrug samt kemikalier. 
Disse ti virksomheder har en samlet eksport på 170 mia. kr. og står dermed for ca. en fjerdedel af den 
samlede danske eksport. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det grønne kun udgør en del 
af deres forretningsområde. 
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1.2 Baggrund 

Formålet med analysen har været at vurdere, hvordan og i hvilket omfang de største danske eksport-
virksomheder bruger miljø- og ressourceeffektivitet som en konkurrenceparameter, og hvad deres 
potentiale er for at levere løsninger til en grøn omstilling. 
 
I analysen tager vi udgangspunkt i en bred definition af det ”grønne” og arbejder med, at ”grøn om-
stilling” handler om at reducere ressourceforbruget, så verden bevæger sig hen imod en ideal situati-
on med høj vækst uden miljøbelastning. Vi ser derfor bredere end blot virksomhedens produkt og 
analyserer virksomhederne på tre niveauer: 
 

 Niveau 1: Produktet – Sælger virksomheden et grønt produkt, dvs. et produkt, hvis primære 
formål er at øge ressourceeffektiviteten eller forbedre miljøet?  
 

 Niveau 2: Produktionen – Hvad gør virksomheden for at fremme/bruge grønne teknologier, 
og kan selve produktionsprocessen siges at være grøn? 
 

 Niveau 3: Virksomheden – Har virksomheden fokus på at fremstå grøn, tilbyder den sine 
medarbejdere grønne løsninger mv.? 
 

1.3 Metode og karakteristik af virksomhederne 

Konklusionerne i denne rapport baserer sig blandt andet på en registeranalyse af ca. 100 udvalgte 
store eksportvirksomheder, der er lokaliseret i Danmark. Registeranalysen belyser de 100 virksom-
heders overordnede økonomiske karakteristika i forhold til danske virksomheder generelt.  
 
De ca. 100 virksomheder, der indgår i undersøgelsens registeranalyse, har stor betydning for vækst 
og beskæftigelse i Danmark. Virksomhederne står for næsten halvdelen af den samlede danske eks-
port og beskæftiger ca. 12 pct. af de ansatte i Danmark, selvom de udgør under 1 pct. af virksomhe-
derne i den private sektor i Danmark.  
 
Virksomhederne er også blandt drivkræfterne bag den udvikling, forskning og innovation, der foregår 
i Danmark. De står for godt 67 pct. af omsætningen inden for forskning og udvikling, beskæftiger 45 
pct. af de privatansatte forskere , og deres udgifter til forskning og udvikling (F&U) pr. ansat er over 
tre gange så store som gennemsnittet for andre virksomheder i Danmark.  
 
Analysen tyder på, at disse virksomheder også er fokuseret på at målrette deres produktion mod en 
grøn omstilling. De afholder godt 70 pct. af udgifterne til grøn F&U og deltager i højere grad end an-
dre virksomheder i forskningssamarbejder med en særlig grøn karakter som fx Energiteknologisk 
udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) og Tilskudsordningen til miljøeffektiv teknologi 
(MUDP). 
 
55 af de ca. 100 virksomheder i registeranalysen er blevet analyseret nærmere. Det betyder, at der er 
gennemført en desk research, hvor vi via virksomhedernes hjemmeside og andet tilgængeligt mate-
riale har fået et dybere indblik i, hvordan netop disse virksomheder arbejder med grøn omstilling. 
Disse 55 virksomheder står samlet set for knap 40 pct. af den danske eksport. Endelig er der for 15 
virksomheder og interessenter gennemført interview af centralt placerede medarbejdere for at 
komme endnu et spadestik dybere og bl.a. afdække, hvad der motiverer og begrænser virksomhe-
derne i deres arbejde med grøn omstilling.  
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1.4 Miljø- og ressourceeffektivitet som konkurrenceparameter 

Analysen viser, at der ikke er tvivl om, at miljø- og ressourceeffektivitet er en konkurrenceparameter 
for store danske eksportvirksomheder– det gælder både i forhold til produktet (niveau 1), produktio-
nen (niveau 2) og selve virksomheden (niveau 3).  
 
60 pct. af de 55 virksomheder, der er undersøgt nærmere, har grønne produkter som en del af deres 
forretningsområde. De grønne produkter er altså et væsentligt erhvervsområde for store danske eks-
portvirksomheder. De grønne produkter er især at finde inden for maskinindustrien og rådgivning.  
 
En hypotese er, at de høje produktionsomkostninger i Danmark (løn, energiomkostninger mv.) kan 
betyde, at virksomheder, der producerer standardprodukter, kan have svært ved at klare sig, og at 
virksomheder i Danmark er mere konkurrencedygtige, når de formår at differentiere sig , fx ved at 
være grønne. Analysens resultater tyder på, at store danske eksportvirksomheder har succes med at 
differentiere sig inden for det grønne. Virksomhederne med grønne produkter som en del af deres 
forretningsområde havde i 2009 en omsætning på 336 mia. kr., og eksporten udgjorde 200 mia. kr. 
svarende til ca. 30 pct. af den samlede danske eksport1. 
 
Generelt har virksomhederne fokus på det grønne, fordi det kan betale sig. Ved at spare energi og 
ressourcer i produktionen kan omkostningerne reduceres, og på denne måde kan man sige, at 
driftsøkonomisk optimering går hånd i hånd med grøn omstilling. Det betyder også, at stigende råva-
re- og energipriser globalt set vil fremme grøn omstilling yderligere. Dels vil flere energi- og ressour-
cebesparende tiltag blive rentable. Dels må man forvente, at det vil fremme udviklingen af og efter-
spørgslen efter flere grønne løsninger. Når der er fokus på en ressource- og miljøeffektivitet i produk-
tionen, vil det desuden i sig selv øge efterspørgslen efter grøn teknologi, og det kan føre til, at virk-
somheder udvikler grønne løsninger, som kan eksporteres til andre lande. 
 
Ud over den kortsigtede optimering, hvor det hovedsagelig er omkostninger, der er i fokus, har en 
række virksomheder truffet et mere strategisk og langsigtet grønt valg, fordi de kan se, at det er en 
dagsorden, der er kommet for blive, og at de derfor har en interesse i at være markedsførende.  
 
De adspurgte virksomheder giver generelt udtryk for, at det især er inden for de seneste fem år, at 
det grønne for alvor er rykket op på det strategiske niveau i virksomhederne, enten som et selvstæn-
digt indsatsområde eller som en del af virksomhedens generelle samfundsansvar, som ofte går under 
betegnelsen CSR (Corporate Social Responsibility). Generel øget fokus på klimaproblemer og de sti-
gende råvarepriser har givet været en medvirkende årsag til dette. 
 
At mange af de store danske eksportvirksomheder har miljø- og ressourceeffektivitet som konkur-
renceparameter, skal ses på baggrund af de rammebetingelser, der har været i Danmark:  

 

 Der har tidligt været miljøregulering, som har påvirket virksomhederne i en grøn retning og 
fremmet udvikling af produkter, fx i forhold til spildevandsteknologi og katalysatorer. 
 

 Der har tidligt været ambitiøse mål og økonomiske incitamenter for fx vedvarende energi og 
vandsektoren, der har bidraget til en ”first mover”-position inden for fx vindmøller og vand-
teknologi. 
 

                                                           
1
 Baseret på registerdata fra Danmarks Statistik 
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 Der har været høje ressource- og energiomkostninger i Danmark, ikke mindst for forbruger-
ne, som følge af høje afgifter. Dette har været en naturlig drivkraft i forhold til at efterspørge 
grønne produkter, der kan bidrage til at nedsætte energiomkostningerne som fx termostater 
eller isolering.  

 
Strenge miljøkrav kan dog også være en ulempe for nogle typer virksomheder, og blandt de virksom-
heder, der er tilbage, må man derfor formode, at der vil være en overvægt, som har kunnet drage 
fordel af en restriktiv miljøregulering. 
 
Nogle af de virksomheder, der lægger størst vægt på at være grønne, ser det som en konkurrencepa-
rameter, hvis der kommer mere regulering på udvalgte steder og områder.  
 
Visse af de store virksomheder har også fokus på, at selve virksomheden fremstår grøn. Det gælder 
særligt for virksomheder, der har forbrugere som slutkunder eller markedsfører sig i forhold til for-
brugerne. Fungerer virksomheden som underleverandør, er der mindre fokus på at fremstå grøn.  
 
Analysen viser, at der er en udvikling i, hvordan virksomhederne arbejder med det grønne. Dette er 
illustreret i ”grønhedstrappen”, jf. nedenstående figur.  
 
Figur 1: ”Grønhedstrappen” 

 
 

 Tid 
 

Kilde: NIRAS baseret på desk research og interview 
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Om det produkt (niveau 1), virksomheden sælger, er grønt eller ej, er ikke nødvendigvis afgørende 
for, hvor på trappen virksomheden er. Fokus er her er på selve produktionsprocessen (niveau 2) og 
virksomheden (niveau 3). Men virksomheder, hvor grønne produkter udgør hele deres forretnings-
område, vil dog typisk være højt oppe på ”trappen”. Selvom en virksomheds produkt ikke er grønt, 
kan den tage en række initiativer for at gøre produktionsprocessen (niveau 2) grøn og for, at virk-
somheden fremstår grøn (niveau 3). Disse initiativer kan dække et temmelig bredt spektrum, men 
interview med de adspurgte virksomheder indikerer, at de typisk bevæger sig fra bunden og opad på 
”grønhedstrappen”. Hvor virksomhederne befinder sig på ”grønhedstrappen” kan således også tages 
som et udtryk for, hvor modne de er i forhold til det at være grøn.  
 
Det første, virksomhederne har taget fat på, er at gøre produktionsprocesserne grønne og i den 
sammenhæng indføre miljøledelse og energiledelse og optimere produktionsprocesserne i forhold til 
råvare- og energiforbrug . De virksomheder, der er højt oppe på ”grønhedstrappen”, har arbejdet 
med disse emner gennem årtier. 
 
Det andet trin i processen mod at blive grønnere er, at det grønne bliver forankret i organisationen, 
og at det bliver en del af virksomhedens strategiske tænkning. 
 
I det næste trin i processen mod det grønne er der flere elementer, der kan komme i spil. Det kan 
dreje sig om, at virksomhederne begynder at stille krav til underleverandører. Og det kan dreje sig 
om aktivt at udnytte det grønne i markedsføringen af virksomhedens produkter.  
 
Videre i processen mod det grønne forsøger de virksomheder, der er længst fremme, også at samar-
bejde med kunderne om krav om grønnere produkter, og de forsøger at påvirke myndighederne til at 
skærpe reguleringen. Virksomheder, der er så langt fremme, kan endvidere for at fremstå grønne 
over en bred kam tilbyde grønne løsninger til medarbejderne i form af samkørselsordninger og i det 
hele taget arbejde med en ”grøn” kultur eller en ”grøn” indstilling (mind-set) blandt medarbejderne. 
 
Flere virksomheder peger på, at de ikke ønsker at blive beskyldt for ”Green Washing”, dvs. at en virk-
somhed forsøger at fremstå grøn ved at gennemføre symbolske handlinger, selvom den grundlæg-
gende ikke er grøn. Selv om virksomheden er et stykke oppe ad ”grønhedstrappen”, kan det være 
svært at leve op til de forventninger, den skaber ved at bruge det i markedsføringen. Derfor vil flere 
virksomheder hellere undvære ros for at være grønne end at risikere kritik for ikke at kunne leve helt 
op til de forventninger, de skaber. Dette kan være en barriere i forhold til at fremme det grønne. 
 

1.5 Forudsætninger for at levere væsentlige bidrag til den grønne omstilling  

Undersøgelsens fokus på, hvordan de store danske virksomheder kan bidrage til en global grøn om-
stilling, viser, at produktet (niveau 1) har det væsentligste potentiale i forhold til at bidrage til global 
grøn omstilling sammenlignet med produktionen (niveau 2) og virksomhedens interne forhold (ni-
veau 3). Det skyldes, at der er tale om produkter, der bliver eksporteret og dermed i sagens natur har 
en stor udbredelse.  
 
Flere af de store danske eksportvirksomheder har produkter, der kan gøre en markant miljømæssig 
forskel globalt set. Det vil være tilfældet, hvis fx en større del af de dårligt isolerede boliger og virk-
somheder bliver isoleret med Rockwool, hvis Maersk Line reducerer brugen af brændstof eller bruger 
mere miljøvenlig brændsel, hvis brugen af enzymer og katalysatorer bliver mere udbredt, eller hvis 
intelligente energiløsninger bliver mere anvendt.  
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Vi har vurderet, at nedenstående ti eksportvirksomheder har særligt stort potentiale for at bidrage til 
grøn omstilling, fordi de er teknologi- og markedsledende af miljøløsninger, der er væsentlige i et 
globalt perspektiv. Udvælgelsen af disse virksomheder er baseret på, at produktet enten har et sær-
ligt potentiale for at påvirke det globale miljø, eller at virksomheden har så stor en markedsandel 
inden for et område med stor miljøbelastning, at den har mulighed for at påvirke det globale miljø.  
 
Vurderingen af virksomhedernes potentiale for at bidrage til grøn omstilling er baseret på NIRAS’ 
viden om virksomhederne og erfaring med miljøspørgsmål og er i den forstand subjektiv – og man vil 
kunne argumentere for, at også andre virksomheder end disse kunne inddrages. Pointen er her, at 
disse ti virksomheder har særligt store potentialer for at bidrage til global grøn omstilling. 
 
Tabel 1: Ti eksportvirksomheder med særligt store potentialer for at bidrage til global grøn omstil-
ling 

Virksomhed  Potentiale 

Danfoss Øget brug af effektive ventiler, regulatorer og termostater samt ikke mindst jordvarmepumper, 

frekvensomformere og solar invertere til varmeautomatik, køleautomatik og industriautomatik 

kan reducere det globale vand- og energiforbrug samt forurening med industrielle klimagasser. 

FLSmidth  Cementindustri og mineindustri er to meget miljø- og klimabelastende industrier globalt set. 

Større udbredelse af FLSmidths mere ressourceeffektive løsninger vil derfor kunne have betyd-

ning for mange virksomheder verden over og derigennem påvirke det globale miljø. Et optimeret 

ressourceforbrug og øget genanvendelse vil både mindske presset på de råvarer, der indgår i 

cement, særlig kalk, og mindske udledningen af luftemissioner, herunder CO2 ved reduceret 

energiforbrug. Cementindustrien står for 5 pct. af den samlede menneskeskabte CO2-udledning, 

og cementproduktion er også en af de væsentlige kilder til luftforurening.  

Grundfos 13 pct. af verdens energiforbrug bliver anvendt til pumper. Pumper indgår i mange sammenhæn-

ge, og hvis flere pumper bliver udskiftet med mere energieffektive modeller, er der et potentiale 

for at reducere det globale energiforbrug. Grundfos’ soldrevne pumpe LifeLink er for nylig blevet 

kåret til at være blandt de 100 mest bæredygtige produkter i verden og har et stort potentiale for 

bæredygtig forsyning af rent og sikkert drikkevand i udviklingslande. 

Haldor Topsøe Brugen af katalysatorer (dvs. stoffer, som får kemiske reaktioner til at forløbe hurtigere) bevirker, 

at ressourceforbruget, herunder forbruget af kemikalier, kan reduceres i mange forskellige pro-

duktionsprocesser. Katalysatorer anvendes også i stor stil til at omdanne forureningskomponen-

ter, fx Nox, til ufarlige forbindelser. Potentialet for brugen af katalysatorer er stort globalt set. 

Mærsk Line Mærsk Line er verdens største containerrederi og har alene i kraft af sin størrelse potentiale for 

at bidrage til grøn omstilling. Det kan ske ved, at en større del af transporten sker ad søvejen, 

som er den mindst ressourceforbrugende transportform, eller ved, at søtransporten kommer til 

at foregå mere energieffektivt og mindre forurenende (fx i form af større skibe, lavere sejlhas-

tighed, mere effektive skibsmotorer, renere brændstoffer osv.). Mærsk Line udleder 0,1 pct. af 

verdens samlede menneskeskabte CO2. 

Man Diesel Man Diesel har ca. 70 pct. af markedet for licenser for skibsmotorer. Hvis MAN Diesels motorer 

kan blive endnu mere energieffektive og samtidig reducere udledningen af luftemissioner som 

NOx, SOx og partikler, vil det have stor betydning i takt med, at nye motorer bliver monteret, da 

virksomhedens markedsandel er så stor.  

Novozymes Enzymer bruges til at gøre genstande flydende eller faste og mindske brugen af kemikalier. Dette 

er relevant i utallige produktionsprocesser og har et potentiale for at bidrage til reduceret energi 

og ressourceforbrug samt reduceret brug af sundhedsskadelige kemikalier.  

Rockwool Bedre isolering af bygninger fører til markant lavere energiforbrug, hvilket reducerer luftforure-

ning, CO2-udledning og ressourceforbrug i det hele taget. Både i den bestående bygningsmasse 

og i forbindelse med nybyggeri er der et stort behov for isolering. Der er endvidere potentiale for 

at anvende restprodukter som aske fra kraftværker, spildevandsslam og knust sanitet i produkti-
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Virksomhed  Potentiale 

onen og dermed mindske efterspørgslen efter ressourcer. Rockwool nævner selv, at ét års pro-

duktion af isoleringsmateriale kan reducere CO2-udledningen med 4.000 mio. tons.  

Siemens Wind 

Power 

Udbygning med vindmøller vil føre til en større grad af vedvarende energi i elforsyningen og 

dermed mindsket luftforurening og CO2-udslip mv. Potentialet globalt set er stort. 

Vestas Ligesom Siemens Wind Power. 

Anm.: Virksomhederne er nævnt i alfabetisk rækkefølge og er således ikke opstillet ud fra størrelsen af deres 

vurderede potentiale. 

 
Disse ti virksomheder havde i 2010 en omsætning på ca. 370 mia. kr. og over 130.000 ansatte på 
koncernniveau. Eksporten udgjorde i 2009 i alt 170 mia. kr. svarende til 25 pct. af den samlede dan-
ske eksport. 2 
 
Figur 2: Omsætning på koncernniveau i mia. kr., 2011

 

Anm. Maersk Line er ikke medtaget i figuren, da de ligger markant højere end de andre med en omsætning på 

170 mia. kr. 

 

Potentialet ved at rykke op ad ”grønhedstrappen”  

Der kan være et selvstændigt potentiale i, at danske virksomheder kommer op ad ”grønhedstrap-
pen”. Den umiddelbare globale miljøeffekt er formentlig begrænset, men det kan styrke Danmarks 
position som foregangsland inden for det grønne. Flere af virksomhederne fremhæver, at det er her, 
det store potentiale for Danmark ligger fremadrettet – særligt i forhold til vækst og beskæftigelse i 
Danmark. Danmark kan brande sig på at være et foregangsland for grøn omstilling (Best Practice 
Society). Der er desuden et selvstændigt miljømæssig potentiale i at stille krav til underleverandører 
– et område, der hidtil ikke har været så meget i fokus. 
 
Endvidere kan virksomheder, der er højt oppe på ”grønhedstrappen”, være med til at sætte normer 
for, hvordan man kan agere for at være grøn, og dermed præge opfattelsen hos både ansatte, kun-

                                                           
2
 Eksporttallet baserer sig på registerdata og inkluderer hele Mærsk-gruppen.  
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der og andre interessenter. Hvis disse tanker bliver ført ud i livet i andre virksomheder, vil det kunne 
få afgørende betydning for den globale grønne omstilling.  
 

Potentialet i forhold til dansk vækst og beskæftigelse 

Det store globale miljøpotentiale hænger ikke nødvendigvis tæt sammen med dansk vækst og be-
skæftigelse, da det er muligt, at en stor del af produktionen vil ske i udlandet. De ti virksomheder 
udgør dog i sig selv en markant del af den danske økonomiske aktivitet, og derfor må man forvente, 
at succes for disse virksomheder vil føre til en positiv beskæftigelseseffekt i Danmark samt afledt 
beskæftigelse blandt underleverandører.  
 

1.6 Udenlandske investeringer i Danmark  

Overordnet er der to måder, hvorpå udenlandske virksomheder kan lokalisere sig i Danmark. De kan 
etablere en ny virksomhed eller en ny afdeling i en eksisterende virksomhed i Danmark, eller de kan 
opkøbe en eksisterende virksomhed.  
 
40 pct. af de virksomheder, der indgår i desk researchen, er udenlandsk ejede. Hovedparten af disse 
virksomheder, ca. 70 pct., er opkøbt af eller fusioneret med store udenlandske koncerner. 
 
Desk researchen viser, at 77 pct. af de udenlandsk ejede virksomheder har grønne produkter mod 
kun 45 pct. af de danskejede virksomheder. Det ser altså umiddelbart ud til, at de udenlandsk ejede 
virksomheder i højere grad har grønne produkter. Da den største del af disse virksomheder oprinde-
ligt har været danske og siden er opkøbt, tyder det på, at der er en vis interesse i at opkøbe og inve-
stere i virksomheder med grønne produkter. Det er dog på baggrund af denne analyse svært at kon-
kludere entydigt, om der er en generel sammenhæng her. 
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2  
Summary 

The purpose of this analysis is to assess how and to what extent the largest Danish export companies 
use eco- and resource efficiency as a competitive parameter as well as their potential for delivering 
solutions for green transition. 
 
The analysis is based on a broad definition of ”green” and works with the concept that “green transi-
tion” is about reducing the consumption of resources to get the world move towards an ideal situa-
tion with high growth without an environmental impact. We therefore look broader than just the 
company’s product and analyse the companies at three levels: 
 

 Level 1: The product – Does the company sell a green product, i.e. a product with the primary 
aim of increasing resource efficiency or improving the environment?  
 

 Level 2: The Production – What does the company do to promote/use green technologies, 
and can the actual production process be characterized as green? 
 

 Level 3: The company – Does the company focus on coming across as green; does it offer its 
employees green solutions, etc.? 

 
Based on the review of the largest export companies there is no doubt that eco- and resource effi-
ciency is a competitive parameter – in respect of the product (level 1), the production (level 2) as 
well as the actual company (level 3).  
 
The product (level 1) has the greatest potential in respect of contributing to global green transition 
compared with the production (level 2) and the company’s internal condition (level 3). The reason is 
that the products are exported, and thus widely disseminated.  
 
In general the companies have focus on being green because it pays – in respect of the product they 
sell, the production process and the internal condition of the company.  
 
Costs can be reduced by saving energy and resources in the production, and it can thus be said that 
economic optimisation goes hand in hand with green transition. This also means that, globally, in-
creasing raw-material and energy prices will further promote green transition. Partly, more energy- 
and resource-saving initiatives will be profitable; partly they are expected to promote the develop-
ment of and demand for more green solutions. 
 
Apart from the short-term optimisation where mainly cost savings are in focus, a number of compa-
nies have made a more strategic and long-term green choice because they see that it is an agenda 
which is here to stay, and that they therefore have an interest in being market leaders.  
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55 of the largest Danish export companies have been further reviewed. 60 percent of these compa-
nies have green products and green solutions as part of their business area. Green products are thus 
an important export area for large Danish companies. On the whole, the reviewed companies with 
green products as part of their business area account for 30 percent of the total Danish export.  
 
Companies with green products have somewhat more focus on also having a green production pro-
cess and on coming across as green than companies without green products. This trend is particularly 
clear if the company promotes itself to consumers. Companies that promote themselves as sub-
contractors to other companies place more emphasis on economy and not so much on being green. 
 
The large export companies3  focus on green innovation and development. They account for a little 
more than two thirds of the total turnover within research and development, and they account for 
more than half the total R&D expenses of the Danish companies. They stand out particularly within 
green research and development by accounting for more than 70 percent of total expenses and 
forming part of several research partnerships with a special green nature.  
 
The consulted companies generally indicate that being green has moved up to the strategic level in 
the large companies within the last five years, either as an independent focus area or as part of the 
company’s Corporate Social Responsibility (CSR). A general increased focus on climate problems and 
the increasing raw-material prices have no doubt been a contributory cause of this. 
 
There is a progression in how green the companies appear, and how mature they are in respect of 
being green. This indicates that green initiatives will be taken in a fairly specific order. First, the com-
panies make the production processes greener as it pays off in the short term. Next, the green will be 
embedded in the organisation, and it becomes part of the company’s strategic thinking. After that, 
the companies start making demands of subcontractors, and being green will be used actively in 
marketing the company’s products. Finally, the companies that are the furthest ahead in respect of 
being green also attempt to get the customers to demand greener products, and they attempt to 
influence the authorities into tightening regulations in order to obtain competitive advantages. 
 
Several of the large Danish export companies have products which can make a significant environ-
mental difference globally. That would be the case if, say, a large part of the poorly insulated dwell-
ings and companies are being insulated with Rockwool; if Maersk Line reduces the amount of fuel or 
uses a more environmental friendly fuel; if the use of enzymes and catalysts becomes more wide-
spread; or if intelligent energy solutions are being used more.  
 
The large Danish export companies have a great potential for contributing to global green transition. 
Ten companies stand out with a particularly great potential to provide solutions of a great global 
environmental significance in respect of climate changes, air pollution, raw-material and material 
consumption as well as chemicals. These ten companies account for approximately one quarter of 
total Danish exports4. However, it is important to be aware that being green makes up only part of 
their business area.  
 
 
 

                                                           
3
 Based on an statistical analysis of 100 large Danish export companies. 

4
 This includes the entire Maersk group and not only Maersk Line. The turnover of Maersk Line constitutes ap-

prox. 40 pct. of the total turnover of the group. No data is available on the export share. 
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Table 2. Ten export companies with particularly great potential for contributing to global green 
transition. 

Company Potential 

Danfoss Increased use of effective valves, regulators and thermostats and not least geothermal heat 

pumps, frequency converters and solar inverters for heating controllers, cooling controllers and 

industrial controllers can reduce the global water and energy consumption as well as pollution 

with industrial climate gasses. 

FLSmidth  Globally, the cement and mining industries put very much strain on environment and climate. A 

wider dissemination of FLSmidth’s more resource-efficient solutions will thus have an impact on 

many companies worldwide and thus affect the global environment. Optimised resource con-

sumption and increased reutilisation will reduce the pressure on the raw materials that are part 

of cement, especially limestone, and reduce the emission of air, including CO2 through reduced 

energy consumption. The cement industry accounts for 5 percent of the total man-made CO2 

emission and is also an large contributor to  global air pollution. 

Grundfos 13 percent of the world’s energy consumption is used for pumps. Pumps are seen in many con-

texts, and if more pumps are being replaced by more energy-efficient models, there is a potential 

for reducing the global energy consumption. Grundfos’ sun-driven LifeLink pump has recently 

been elected to be among the 100 most sustainable products in the world and has great potential 

for sustainable provision of clean and safe drinking water in developing countries. 

Haldor Topsøe The use of catalysts (i.e. substances that speed up chemical reactions) means that the resource 

consumption, including the use of chemicals, can be reduced in many different production pro-

cesses. Catalysts are also widely used to convert pollution components, such as NOx , into harm-

less compounds. Globally, there is great potential for using catalysts. 

Maersk Line Maersk Line is the world’s largest container shipping company and solely by virtue of its size it has 

potential to contribute to green transition. That can be done by letting a larger part of transport 

take place by sea or sea carriage take place in more energy-efficient and less polluting ways (e.g. 

in the form of larger ships, reduced speed, more efficient ship engines, cleaner fuels, etc.). 

Maersk Line emits 0.1 percent of the world’s total man-made CO2. 

Man Diesel Man Diesel has approx. 70 percent of the market for ship engine licenses. If MAN Diesel’s engines 

become even more energy efficient and at the same time reduce air emissions such as NOx, SOx 

and particles it will have a great significance, as new enginees are installed, because the compa-

ny’s market share is so large.  

Novozymes Enzymes are used to make objects fluid or solid and reduce the use of chemicals. This is relevant 
in numerous production processes and has potential for contributing to reduced energy con-
sumption or reduced use of chemicals.  

Rockwool Better insulation of buildings leads to a significantly reduced energy consumption, which reduces 

air pollution, CO2 emission and resource consumption on the whole. In the existing building stock 

and in connection with new building as well there is a considerable need for insulation. Further, 

there is potential for using residual products such as ash from power plants, wastewater sludge 

and broken sanitation in the production and thus reduce the demand for resources. Rockwool 

states that one year’s production of insulation material can reduce the CO2 emission by 4,000 

million tons. 

Siemens Wind 

Power 

Expansion with wind turbines will mean a higher degree of renewable energy in the electricity 

supply and thus reduced air pollution and CO2 emission, etc.The global potential is significant. 

 

Vestas Like Siemens Wind Power. 

 

Note: The companies are arranged alphabetically and thus not according to the volume of their assessed poten-

tial. 
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3  
Formål og baggrund for analysen 

Formålet med analysen er at få kortlagt ”hvor danske virksomheder har det væsentligste potentiale 
for at levere bidrag til en grøn omstilling med fokus på teknologiområder, produktgrupper, brancher, 
miljøudfordringer og ressourceoptimering, eksport samt vækst og beskæftigelse. Herudover skal kort-
lægges, hvilke forhold der danner baggrund for udenlandske investeringer i Danmark i virksomheder 
med grønne potentialer.” 
 
Det er en del af analysen, ”at der gennemføres en ”screening” af de 50-100 største danske eksport-
virksomheder. Det skal undersøges, hvilke af disse virksomheder, der har et potentiale for at levere 
grønne løsninger, samt vurderes, i hvilket omfang de allerede har gjort det til en del af deres forret-
ning.”  
 
Rammen for analysen er således at fokusere på potentialer blandt de største danske eksportvirk-
somheder, dvs. virksomheder, der i dag har stor betydning for vækst og beskæftigelse.  
 
Danmarks eksport er koncentreret på relativt få virksomheder. Således er det kun godt 20.000 af de i 
alt 140.000 aktive virksomheder i Danmark, der eksporterer, hvilket svarer til ca. 15 pct. Samtidig er 
en stor del af eksporten koncentreret på få virksomheder. De 100 største eksportvirksomheder står 
for knap halvdelen af den samlede danske eksport. 
 
Analysen tager således udgangspunkt i et udvalg af danske virksomheder, som er analyseret både 
kvantitativt og kvalitativt. Den giver et overblik over de største eksportvirksomheder og giver kvalita-
tiv indsigt i, hvor de grønne potentialer er. På denne måde bidrager analysen med viden om, hvordan 
de største eksportvirksomheder arbejder med grøn omstilling. Der kan gælde andre forhold for andre 
typer virksomheder, som ikke er analyseret i dette projekt, fx små virksomheder.  
 
I analysen er der set nærmere på succesfulde og økonomisk betydningsfulde virksomheder, hvilket 
mere præcist i denne sammenhæng er 81 af de største eksportvirksomheder samt 21 andre virksom-
heder, der vurderes at kunne have et potentiale for at bidrage til grøn omstilling, men som ikke er 
blandt store danske eksportvirksomheder. 
 
Der er gennemført en registeranalyse af de ca. 100 virksomheder til at belyse de overordnede øko-
nomiske karakteristika i forhold til danske virksomheder generelt, ligesom der er set på deres forsk-
ning og udvikling. For alle virksomheder er der udarbejdet en koncernstruktur, så både hovedsædet 
som datterselskaber indgår i analysen. Dette har betydning for de store selskaber som fx Mærsk, der 
har en række meget forskellige datterselskaber. Således indgår Mærsk Container som en del af 
transportbranchen, mens Dansk Supermarked indgår i handel. Tilsvarende gælder for alle andre virk-
somheder. Efterfølgende er der koblet registeroplysninger fra Danmarks Statistik op på de enkelte 
virksomheder, som udgør grundlaget for de gennemførte analyser. Registerdata er anonymiseret, og 
det er således ikke muligt at se disse data på virksomhedsniveau, men kun for en samlet gruppe af 
virksomheder. Endvidere dækker registerdata kun de danske aktiviteter i virksomhederne. 
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For 55 af disse virksomheder er der gennemført en desk research, hvor vi via virksomhedernes 
hjemmeside og andet tilgængeligt materiale har fået et dybere indblik i, hvordan virksomhederne 
arbejder med grøn omstilling. Virksomhederne er udvalgt blandt de største danske eksportvirksom-
heder, så de dækker et bredt spekter af brancher, ligesom virksomheder, der er vurderet mindre 
relevante i denne sammenhæng (fx hvis de udelukkende beskæftiger sig med distribution), er blevet 
valgt fra. De 55 virksomheder er således en udvalgt gruppe af virksomheder blandt de største danske 
eksportvirksomheder. De 55 virksomheder har en samlet eksport på ca. 250 mia. kr., svarende til 
knap 40 pct. af den samlede danske eksport.  
 
Endelig er der for 15 virksomheder og interessenter gennemført interview af centralt placerede 
medarbejdere for at komme endnu et spadestik dybere og bl.a. afdække, hvad der motiverer og be-
grænser virksomhederne i deres arbejde med grøn omstilling.  
 
Figur 3: Udvælgelse af virksomheder i analysen 
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4  
Hvad er grøn omstilling? 

Selvom der i de seneste år har været stor fokus på grøn økonomi, grøn beskæftigelse, grøn omstilling 
osv., findes der ikke en definition af ”grøn”, der både er dækkende for, hvad begrebet indeholder, og 
samtidig er operationel til analytiske formål. 
  
I denne opgave tager vi udgangspunkt i en generel definition af det ”grønne” og arbejder med, at 
”grøn omstilling” handler om at reducere ressourceforbruget, så verden bevæger sig hen imod en 
ideal situation med høj vækst uden miljøbelastning (NIRAS, 2011). Ved at vælge en så bred definition 
sikrer vi, at også virksomheder, der bidrager til, at samfundet bevæger sig mod idealsituationen, kan 
bidrage til grøn omstilling – også selvom virksomhedernes produkter måske ikke kan karakteriseres 
som grønne. Den vigtigste skelnen er altså ikke mellem grønne virksomheder og ikke-grønne virk-
somheder, men mellem forskellige måder at bidrage til den grønne omstilling på.  
 
En bred definition af grøn omstilling indebærer, at vi kan medtage mange forskellige miljøeffekter. 
Samtidig indebærer denne definition, at vi ikke kan foretage en præcis kvantitativ rangordning af 
”hvor grønne”, virksomhederne er. Det giver fx ikke mening i denne sammenhæng at vurdere, om 
det er mere grønt, at virksomhed A har et grønt produkt bidrager til et markant lavere vandforbrug, 
end at virksomhed B bidrager til en væsentligt lavere udledning af kemikalier. Dette understreger det 
betydelige kvalitative element i analysen. 
 
Et andet vigtigt element er, i hvilket omfang den grønne omstilling kan skabe vækst og beskæftigelse. 
Danmark har gennem en årrække opbygget en række styrkepositioner på netop det grønne område 
(FORA, 2009). I et fremadrettet perspektiv er det således helt afgørende, om der er udsigt til, at det 
grønne område fortsat vil være en af drivkræfterne i dansk økonomi – og om det grønne endda kan 
forventes at komme til at spille en endnu vigtigere rolle fremover. I den sammenhæng er det vigtigt 
at være opmærksom på, at højere grøn beskæftigelse ikke nødvendigvis fører til grøn vækst. Det gør 
den kun, hvis den grønne beskæftigelse udspringer af en effektiv og konkurrencedygtig produktion. I 
en situation, hvor grøn beskæftigelse ikke bunder i en produktion karakteriseret ved høj produktivi-
tet og værdiskabelse, vil den skabe lavere indkomster i samfundet og trække væksten nedad. 
 
Med en bred definition af begrebet ”grøn” er der flere måder, hvorpå det kan karakteriseres, om en 
virksomhed er grøn, og om den er mere eller mindre grøn. I analysen tages udgangspunkt i følgende 
tre niveauer:  

 

 Niveau 1: Produktet – Sælger virksomheden et grønt produkt, dvs. et produkt, hvis primære 
formål er at øge ressourceeffektiviteten eller forbedre miljøet?  
 

 Niveau 2: Produktionen – Hvad gør virksomheden for at fremme/bruge grønne teknologier, 
og kan selve produktionen siges at være grøn? 
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 Niveau 3: Virksomheden – Har virksomheden fokus på at fremstå grøn, tilbyder den side 
medarbejdere grønne løsninger mv.?  

 
Virksomheder, der sælger grønne produkter (niveau 1), har umiddelbart et potentiale for at bidrage 
til en grøn udvikling af den globale økonomi – det, at virksomhedens produkter bliver solgt og an-
vendt, bidrager umiddelbart til en grønnere økonomi. 
 
At et produkt er grønt betyder ikke nødvendigvis, at selve produktionen af produktet er grøn (niveau 
2) – den er måske meget energikrævende eller forurenende på anden vis. Omvendt kan en virksom-
hed uden et grønt produkt havde stor fokus på en grøn produktionsproces. At virksomhederne har 
fokus på at udvikle grønne produktionsformer kan også have et stort potentiale for at bidrage til grøn 
omstilling, idet en grøn produktion ofte vil kræve teknologiudvikling. Hertil kommer, at det er nød-
vendigt, at produktionsprocesserne bliver grønne(re), hvis samfundet skal bevæge sig hen mod en 
situation med høj vækst uden miljøbelastning. 
 
Hvor grøn en virksomhed ønsker at fremstå (niveau 3), eller i hvor høj grad det grønne bruges i mar-
kedsføringen har umiddelbart ikke en særlig stor direkte påvirkning af miljøet. Men det kan have 
betydning for rekruttering, det kan påvirke forbrugeres og ansattes indstilling (mind-set), og det kan 
have betydning for virksomhedens strategi og dermed hvilke produkter, virksomheden vil sælge 
fremover – og hvordan produkterne blive produceret i fremtiden. På længere sigt kan der være et 
større potentiale i disse aspekter.  
 
En virksomhed kan være grøn på alle tre niveauer. Andre virksomheder kan være grønne på et eller 
to niveauer eller slet ikke. 
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5  
Hvordan måles det grønne? 

Med udgangspunkt i de tre ovennævnte niveauer beskrives det herunder, hvordan vi vurderer virk-
somhedernes grønne aktiviteter.  
 

5.1 Produktet (niveau 1) 

Der er ikke nogen entydig definition af et grønt produkt. For at illustrere kompleksiteten er der ne-
denfor listet en række vinkler på, hvornår et produkt er grønt: 
 

 At produktet er fremstillet af fornybare materialer, fx træ 

 At produktet kan genanvendes 

 At produktet er bionedbrydeligt 

 At produktet lever op til gældende miljømærkningsstandarder, fx Svanen eller Blomsten 

 At produktet har et direkte miljømæssigt formål ved at forhindre forurening, fx partikelfiltre 

 At produktet kan fjerne eller reducere forurening, fx vandrensningsudstyr 

 At produktet er mere grønt end produkter med samme formål, fx elsparepærer 

 At produktet bidrager til at minimere ressourceforbruget for andre produkter, fx enzymer i 
vaskepulver  

 
Disse meget forskellige tilgange gør det meget vanskeligt at vurdere, hvornår et produkt er grønt og 
ikke mindst at få et analytisk udgangspunkt for at vurdere forskellige produkters ”grønhed” i forhold 
til hinanden. 
 
Eurostat har med EGSS-definitionen5  (Eurostat, 2009) forsøgt at skabe et fælles fundament for at 
definere, hvornår der er tale om et grønt produkt. Denne definition tager udgangspunkt i, om et pro-
dukt, en teknologi eller en service har et miljømæssigt formål. Dette differentieres så efterfølgende i 
underkategorier som fx, om der er tale et produkt, der udelukkende anvendes i forbindelse med mil-
jøbeskyttelse6, eller et produkt, der er renere end gennemsnittet7 . På samme måde inddeles tekno-
logier og services.  
 
Denne tilgang giver imidlertid en række udfordringer. Det kan være svært at vurdere, hvornår et pro-
dukt falder inden for en given kategori. Hvor energibesparende skal en elsparepære fx være, før den 
er et grønt produkt? Samtidig vil produkter som fx affaldscontainere, der tjener et miljømæssigt for-
mål, defineres som et grønt produkt, selv om man måske ikke umiddelbart vil anse selve produktet 
for at være grønt.  
 

                                                           
5
 En fælleseuropæisk metode til opgørelse af grønne produkter 

6
 I EGSS termonologi: connected good 

7
 I EGSS termonologi: adapted good 
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Definitionen af grønne produkter kan ligeledes være relativ både på tværs af lande og over tid. Et 
produkt, der er grønt i ét land, fx en septiktank, vil måske ikke blive anset for grøn i et andet land, der 
er teknologisk længere fremme og dermed har bedre og mere miljøvenlige måder at håndtere spil-
devand på. På samme måde kan et produkt, der er grønt i dag, blive overhalet af teknologien og 
dermed ikke falde inden for kategorien om fem år. 
 
I vores definition af grønne produkter i virksomhederne har vi brugt EGSS-definitionen som udgangs-
punkt. Da virksomhederne typisk har flere produkter, har vi vurderet, om en del af virksomhedens 
forretningsområde falder inden for EGSS-definitionen. 
 

5.2 Produktionen (niveau 2) 

En virksomhed kan også være grøn, hvis den har stort fokus på, at produktionen er grøn. Ved meget 
energi- og ressourcekrævende produktionsprocesser kan der være et stort grønt potentiale i at for-
bedre produktionsprocessen. 
 
Virksomhedernes fokus på en grøn produktion kan bl.a. ses ved, at de lever op til miljøledelsesstan-
darder, fx ISO 14001, udarbejder grønne regnskaber eller livcyklusanalyser og opstiller mål for reduk-
tion af energiforbrug, mål for genanvendelse mv.  
 
Det er svært at opgøre og sammenligne på tværs af virksomheder, hvor grøn produktionen reelt er. 
Virksomhederne har meget forskellige produktionsprocesser med meget varierende energi- og mate-
rialeintensitet, og det giver derfor ikke meget mening at sammenligne fx en cementvirksomhed med 
en medicinalvirksomhed. Det kan også være svært at sammenligne forbedringer over tid mellem 
virksomheder, da det kræver et sammenligneligt udgangspunkt. En virksomhed, der tidligt har fore-
taget en energieffektivisering af produktionen, vil have sværere ved at forbedre sig, end en virksom-
hed, der ikke har. Derfor kan sidstnævnte virksomhed komme bedst ud i en sådan sammenligning.  
 

Udgangspunktet i denne analyse er derfor, hvor meget fokus virksomheden selv har på at formidle 
en grøn produktion. Med udgangspunkt i det fokus, de har på at forbedre miljø- og ressourceeffekti-
vitet i produktionen, herunder opstilling af konkrete mål for løbende forbedringer, har vi kvalitativt 
vurderet, hvor grønne de er på niveau 2. 
 

5.3 Virksomheden (niveau 3) 

Virksomhedsniveauet afspejler bl.a., hvor grøn virksomheden fremstår, og hvordan den bruger det i 
sin markedsføring. I denne sammenhæng har vi defineret det ud fra spørgsmålet: Får man fra hjem-
mesiden umiddelbart et indtryk af, at virksomheden er grøn? Tilbyder virksomheden grønne løsnin-
ger til deres ansatte, fx samkørselordninger?  
 
Her er det vigtigt at være opmærksom på, om virksomheden har forbrugerne som slutkunder eller 
sælger til andre virksomheder, da det kan have betydning for, hvordan de bruger deres hjemmeside i 
markedsføringen. I de tilfælde, hvor virksomheden hovedsagelig sælger deres produkter til andre 
virksomheder, må det forventes, at den har mindre incitament til at fokusere på de grønne aspekter 
med mindre det specifikt efterspørges. 
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6  
Hvad kendetegner de største  
eksportvirksomheder 

 
Dette kapitel beskriver ca. 100 udvalgte virksomheder, som udgør en stor del af den danske økono-
mi. På trods af at de kun udgør 0,2 pct. af alle virksomheder (og derfor ikke er synlige i første søjle i 
nedenstående graf) udgør de fx 12 pct. af den samlede beskæftigelse og 21 pct. af omsætningen. 
Bemærkelsesværdigt er det, at de udgør 47 pct. af eksporten. I Danmark er en stor andel af ekspor-
ten koncentreret på relativt få, store virksomheder..  
 

Figur 4: Økonomiske karakteristika blandt de ca. 100 virksomheder som andel af den samlede akti-
vitet i den private sektor i Danmark. 

 
Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Bryder man Danmarks eksport ned på brancher, er handel og transport de to brancher, der bidrager 
mest. Fra transportbranchen udspringer godt 20 pct. af Danmarks samlede eksport. De udvalgte virk-
somheder dækker 66 pct. af denne eksport. Det skal ses i lyset af, at de udvalgte virksomheder om-
fatter store danske transportselskaber som Mærsk, DSV og DFDS. Handelsbranchen udgør 23 pct. af 
den samlede danske eksport, men de udvalgte virksomheder dækker kun 10 pct. af denne eksport. 
Handel er karakteriseret ved at være branchen med flest virksomheder i Danmark, og eksporten ud-
gøres ikke primært af få store virksomheder, men en række små og mellemstore virksomheder inden 
for detail- og engroshandel. 
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De udvalgte virksomheder har haft en nogenlunde konstant omsætning, eksport, import samt antal 
beskæftigede i perioden 2006-2009. Den danske økonomi har som helhed i perioden oplevet et svagt 
fald i omsætningen, eksporten, importen samt beskæftigelsen, hvorfor de udvalgte virksomheders 
andel af økonomien er svagt stigende, jf. figur 5. Således stiger de udvalgte virksomheders andel af 
eksporten fx med 3,4 procentpoint fra 2007 til 2009. Man skal være opmærksom på, at ændringer i 
cvr-numre som følge af fx opkøb og/eller omstruktureringer kan påvirke resultaterne, når man be-
tragter en population på kun 100 virksomheder. 
 

Figur 5: Økonomiske karakteristika blandt de udvalgte virksomheder som andel af den samlede 
aktivitet i den private sektor i Danmark fra 2006 til 2009 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik 

 
I figur 6 undersøges det nærmere, hvor stor en andel af de beskæftigede på brancheniveau der dæk-
kes af de udvalgte virksomheder. En stor andel af medicinalindustrien, den kemiske industri, maskin-
industrien samt føde-, drikke- og tobaksvareindustrien dækkes af de udvalgte virksomheder. Dette er 
brancher, som traditionelt er forskningsintensive. 
 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ansatte Omsætning Værditilvækst Eksport Import

Pct.

2006

2007

2008

2009



 

NIRAS/DAMVAD  23 

Figur 6: Branchekoncentration: Beskæftigede i udvalgte virksomheder som andel af branchens 
samlede beskæftigelse 

 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Derudover er de udvalgte virksomheder meget tunge inden for forskning og udvikling. Hele 41 pct. af 
de ansatte i branchen er beskæftigede i de udvalgte virksomheder. De udvalgte virksomheder står 
også for en meget væsentlig andel af omsætningen i Danmark på godt 67 pct. inden for forskning og 
udvikling. Det hænger sammen med, at de udvalgte virksomheder har opnået en størrelse, hvor de 
har etableret egentlige forskningsafdelinger, der i mange tilfælde fungerer som separate virksomhe-
der. Således har flere af de udvalgte virksomheder en koncernstruktur, hvor de ud over deres hoved-
selskab også har oprettet et datterselskab inden for forskning og udvikling. 
 
De udvalgte virksomheder udgør 12 pct. af den samlede beskæftigelse i den private sektor i Dan-
mark. Andelen er stigende i uddannelsesniveauet. Således beskæftiger de udvalgte virksomheder 45 
pct. af Ph.d.´erne  i den private sektor, mens de beskæftiger ca. 10 pct. af de ufaglærte og faglærte, 
jf. figur 7. Der er altså tale om virksomheder, der er mere vidensintensive end generelt i Danmark – 
særligt når det gælder lange uddannelser. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at de udvalgte virk-
somheder i høj grad har etableret forskningsafdelinger. 
 
På brancheniveau aftager alene medicinalindustrien 20 pct. af alle Ph.d.’er i Danmark og af dem 
dækkes 91 pct. af de udvalgte virksomheder. En væsentlig del af Ph.d’erne fra de udvalgte virksom-
heder kommer altså fra medicinalindustrien. 
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Figur 7: Koncentration efter faggruppe8 

 
 

Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Ser man nærmere på de forskellige faggrupper, har de udvalgte virksomheder en stor andel af tek-
nisk uddannede ansatte, jf. tabel 3. Fx er 24 pct. af KVU'erne (kort videregående uddannelse) labo-
ranter, 19 pct. af MVU'erne (mellemlang videregående uddannelse) maskiningeniører, 33 pct. af 
LVU'erne (lang videregående uddannelse) ingeniører (civil-, maskin-, elektro-, bygnings- og kemiinge-
niører) og 48 pct. af phd'erne teknisk uddannede. 
 
En forklaring på den relativt høje andel af teknisk uddannede er, at en væsentlig del af medicinalin-
dustrien og den kemiske industri dækkes af de udvalgte virksomheder i denne undersøgelse.  
 
  

                                                           
8
 KVU: korte videregående uddannelser, MVU: mellemlange videregående uddannelser, LVU: lange videregåen-

de uddannelser 
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Tabel 3: Top 10 detaljerede videregående uddannelser i de udvalgte virksomheder 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Som beskrevet er de udvalgte virksomheder forsknings- og udviklingstunge og har ofte separate 
forskningsafdelinger. I tabel 3 nedenfor ses, at 57 pct. af de udvalgte virksomheder har egen forsk-
nings- og udviklings(F&U)-afdeling og 52 pct. et forskningssamspil med en ekstern aktør. De tilsva-
rende andele for øvrige virksomheder er hhv. 3 pct. og 7 pct.  
 
De udvalgte virksomheder står også for en betydelig del af den F&U-aktivitet, der finder sted i den 
private sektor i Danmark. De afholdt således godt 50 pct. af de danske virksomheders egne F&U-
udgifter i 2009, jf. tabel 4. Derudover afholdt de godt 70 pct. af udgifterne til grøn F&U. Dette er be-
mærkelsesværdigt, da virksomhederne som udgangspunkt ikke er identificeret ud fra, om de er 
grønne eller ej. Det kan tyde på, at de store virksomheder i Danmark også er meget fokuseret på at 
målrette deres produktion mod en grøn omstilling. 
 
Det er forventeligt, at store eksportintensive virksomheder har en betydelig F&U-aktivitet. Det sær-
ligt interessante er, at de udvalgte virksomheder afholder en så stor del af udgifterne til grøn F&U.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVU pct. MVU pct. LVU pct. PHD pct.

Laborant 23,9

Maskin, diplomingeniør 

prof.bach. 19,1

Erhvervsøkonomi, 

cand.merc. 14,5 Teknik, ph.d.techn. 47,5

Datamatiker 5,4

Elektronik-IT, 

diplomingeniør 11,7 Civil ingeniør, kand. 13,0

Naturvidenskab, 

ph.d.scient. 20,8

Elektroniktekniker 5,1 Maskinmester 9,5 Farmaci, cand.pharm. 6,0

Lægevidenskab, 

ph.d.med. 13,3

Maskintekniker, 

konstruktion 4,8

Bygning, diplomingeniør 

prof.bach. 6,7 Maskin, civil ingeniør 5,2

Veterinær- og 

jordbrugsvidenskab 10,6

El-installatør 4,2

Kemi, diplomingeniør 

prof.bach. 5,2 Elektro, civil ingeniør 5,2

Farmaceut, 

ph.d.pharm. 4,8

Driftsleder grønt 

bevis 3,8 HA, bach. 4,5 Bygning, civil ingeniør 4,7

Statskundskab, 

ph.d.scient.pol. 0,6

Farmakonom 3,7 Bioanalytiker, prof.bach. 3,0 Kemi, civ.ing. 4,4 Filosofi, l ic.phil. 0,6

Markedsføringsøk

onom 2,6

Regnskabsvæsen, HD-

2.del 2,9

Revisorkandidat, 

cand.merc.aud. 2,6

Erhvervsøkonomi, 

ph.d.merc. 0,4

Mejeriteknolog 2,4

Diplomingeniør 

prof.bach. u.n.a. 2,0 Økonomi, cand.oecon. 2,6

Statsvidenskab, 

ph.d.polit. 0,3

Maskintekniker, 

driftsteknik 2,4

Business development, 

diploming. (eksport) 1,7 Biologi, cand.scient. 2,4

Odontologi, 

ph.d.odont. 0,2
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Tabel 4: F&U-aktiviteter 

 

 

 
Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Et af resultaterne af de udvalgte virksomheders F&U-aktivitet er en betydelig udtagning af patenter. 
Hertil kommer publiceringer i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. I tabel 5 er vist de udvalgte 
virksomheder med flest patentudtagninger og publiceringer i perioden 2000-2012. 
 
Der er flere virksomheder, som både er på top 10 for patenter og publiceringer. Fx er Novo Nordisk 
den virksomhed med både flest patenter og publiceringer. Der er dog også bemærkelsesværdige 
forskelle mellem de virksomheder, som er i top 10 for patenter og i top 10 for publiceringer. Vestas 
ligger fx nummer tre på patenter, men kommer ikke ind på top 10 for publiceringer. Omvendt ligger 
Carlsberg nummer tre med publiceringer, men er ikke med i top 10 for patenter.  
 

Til kortlægningen af patenter er anvendt Thomson Innovation Core Patents database. Til kortlægnin-
gen af publiceringerne er anvendt Thomson Reuters Web of Science.  
 

 

 

 

 

 

Udvalgte alle

Egen F&U-udgift (mio.) 17.743 34.220

- Egen F&U-udgift pr. ansat (tusinde) 129 36

Egen og købte F&U-udgift (mio.) 25.982 47.152

- Egen og købte F&U-udgift pr. ansat (tusinde) 189 50

Grøn F&U (mio) 6.510 8.953

- Grøn F&U pr. ansat (tusinde) 47 10

F&U afdeling (pct.) 57 3

Sammenspil (pct.) 52 7

Innovation

Udgifter til innovation (mio.) 2.557 10.726

- Inn.udgift pr. ansat (tusinde) 19 11

Antal cvrnumre 129 21.968

2009

F&U
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Tabel 5: Patenter og publiceringer (i perioden 2000-2012) 

 
 
Det fremgik af tabel 4, at 52 pct. af de udvalgte virksomheder har haft et forsknings- og udviklings-
samspil med andre aktører i 2009. På baggrund af DAMVADs samspilsdatabase kan det konstateres, 
at de udvalgte virksomheder har deltaget i 1.194 forskningssamarbejder. De står for 19 pct. af de 
samlede registrerede forskningssamspil, som virksomheder i Danmark har deltaget i.  
 
I forhold til de øvrige virksomheder, der har haft et registreret forskningssamarbejde, har de udvalgte 
virksomheder en overvægt i andelen af deres forskningssamarbejder, som er i programmer med en 
særlig grøn karakter som fx Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og Til-
skudsordningen til miljøeffektiv teknologi (MUPD). Således er 7,7 pct. af de udvalgte virksomheders 
forskningssamarbejder en del af EUDP, hvor programmet udgør 4,5 pct. af virksomheders forsknings-
samarbejder generelt. Tilsvarende er 4,9 pct. af de udvalgte forskningssamarbejder en del af MUPD, 
hvor programmet udgør 2,7 pct. af virksomheders forskningssamarbejder generelt i Danmark.  
 
De udvalgte virksomheder er overrepræsenteret i fx EU-rammeprogrammerne. Det skyldes, at de 
udvalgte virksomheder generelt er store, og at større virksomheder i højere grad benytter sig af EU-
rammeprogrammerne. Tilsvarende er de underrepræsenteret i Videnkupon og Eureka, som er pro-
grammer, der hovedsageligt retter sig mod små og mellemstore virksomheder. De forskningspro-
grammer, de udvalgte virksomheder deltager i, er karakteriseret ved i gennemsnit at have flere aktø-
rer end forskningsprogrammer, som andre virksomheder deltager i. Således var der i gennemsnit 4,4 
aktører i de programmer, de udvalgte virksomheder deltog i, mod 2,7 aktører i programmerne gene-
relt. 
 

 
 

Top 10 virksomheder målt på antal patenter Top 10 virksomheder målt på antal publikationer

Virksomhed Antal patenter Rangering Virksomhed Antal publikationer Rangering

Novo Nordisk 1230 1 Novo Nordisk 4808 1

Novozymes 889 2 Lundbeck 1126 2

Vestas Wind Systems 734 3 Carlsberg 609 3

Grundfos 688 4 Novozymes 532 4

Coloplast 545 5 Haldor Topsoe 453 5

Danfoss 533 6 Danisco 326 6

Danisco 347 7 Leo Pharma 252 7

Lundbeck 345 8 Ferring pharmaceuticals 192 8

Nycomed 322 9 Chr Hansen 167 9

Haldor Topsoe 272 10 Arla Foods 99 10
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7  
Hvor findes det grønne?  

Blandt de ca. 100  virksomheder, der indgår i registeranalysen, har vi valgt 55 ud til desk research. I 
udvælgelsen af virksomheder har fokus været at undersøge virksomheder fra forskellige brancher og 
med forskellige typer af produkter. Desk researchen er baseret på virksomhedernes hjemmesider, 
årsregnskaber, miljørapporter mv. 
 

7.1 Sammenhæng mellem brancher mv. og det grønne  

Generelt har en stor andel af de udvalgte virksomheder grønne produkter. Ca. 60 pct. af de 55 virk-
somheder har grønne produkter9, der udgør en del af deres forretningsområde. Virksomheder med 
grønne produkter har en samlet omsætning på 336 mia. kr. i 200910, hvilket udgør 70 pct. af omsæt-
ningen i de i alt 55 undersøgte virksomheder.  
 
Der er både eksempler på produkter, der har et egentligt miljømæssigt formål, fx vindmøller eller 
isolering, og produkter, der er mere ressourceeffektive end lignende produkter, fx pumper og skibs-
motorer. Endvidere er der en del eksempler på grønne produkter, teknologier eller services, der ind-
går i andre produktionsprocesser, fx komponenter til spildevandsrensning eller produkter, der bidra-
ger til at gøre andre produkter grønnere, fx enzymer eller rådgivning i energirigtige løsninger. 
 

 

                                                           
9
 Med udgangspunkt i EGSS-definition 

10
 Baseret på registerdata fra Danmarks Statistik 

Novozymes – et eksempel på et grønt produkt, der gør andre produkter grønnere 

 

Et enzym består af biologiske aktive proteiner, der virker som en katalysator og igangsætter en biokemisk 

reaktion. Dermed sker reaktionen hurtigere, end den ellers ville have gjort, og det sker uden, at enzymet selv 

indgår i processen. Der er ikke særlige bivirkninger ved at bruge enzymer, som der eksempelvis kan være ved 

at bruge kemikalier, til at fremskynde processer. 

 

Enzymer er derfor et eksempel på et grønt produkt, som kan bidrage til at gøre andre produkter grønnere. 

 

Et af de mest kendte enzymer bruges i vaskepulver. Enzymet hjælper til at gøre tøjet rent ved lavere tempera-

turer. Derved reduceres energiforbruget ved tøjvask, og miljøet skånes for kemikalier. Mere generelt kan 

enzymer anvendes i produktionen lige fra mad over biobrændstoffer til spildevandsløsninger. Enzymer kan 

bruges i mange sammenhænge, og der er et betydeligt potentiale for, at de kan medvirke til global grøn om-

stilling. 

 

Virksomheden fremhæver, at det at bidrage til global grøn omstilling er blevet selve forretningsgrundlaget, 

og at Novozymes netop sælger løsninger til bæredygtig produktion. 
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De grønne produkter er særligt fremherskende inden for maskinindustrien og inden for rådgivning og 
i mindre grad inden for medicinalindustrien og fødevareindustrien. De fleste af virksomhederne i 
maskinindustrien, der er analyseret, har grønne produkter i form af grøn procesteknologi til andre 
virksomheder.  
 
Figur 8: Fordeling af de 55 virksomheder på brancher

Kilde: 

NIRAS’ desk analyse 

 
I forhold til virksomheders fokus på det grønne i produktionsprocessen (niveau 2) og selve virksom-
heden (niveau 3) er der ikke noget entydigt mønster i forhold til brancher. Der er ligeledes meget 
stor spredning i, hvor stort fokus virksomhederne har på disse niveauer inden for den enkelte bran-
che. Der er både eksempler på virksomheder, som har meget fokus på produktionsprocessen, fx Ves-
tas, og virksomheder, hvor det ikke fremgår særlig tydeligt af hjemmesiden, fx Haarslev Industries.  
 
Sammenlignes virksomheder, der har et grønt produkt, med virksomheder uden et grønt produkt, er 
der heller ikke noget klart billede, men dog en svag tendens til, at virksomheder med grønne produk-
ter har et større fokus på en grøn produktionsproces (niveau 2) eller på at fremstå grønne som virk-
somhed (niveau 3). Der er igen eksempler på, at virksomheder med et grønt produkt har meget stort 
fokus på formidle, at de har en grøn produktionsproces og at fremstå grønne, fx Novozymes, og ek-
sempler på det modsatte. Det gælder fx Gea Process, der også har et grønt produkt, men hvor det 
ikke fremgår af deres hjemmeside, om de har fokus på deres egne produktionsprocesser.  
 
Der er også eksempler på virksomheder uden et grønt produkt, der har meget fokus på en grøn pro-
duktionsproces og i det hele taget på at fremstå grønne, fx Novo Nordisk, som bl.a. har sat mål for en 
række miljøparametre.  
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Der tegner sig et billede af, at virksomhedens kunder har en indflydelse på virksomhedens fokus på 
det grønne i forhold til produktionsprocesser og virksomheden udadtil. I de tilfælde, hvor virksomhe-
den har forbrugere som slutkunder, har virksomheden et større fokus på formidlingen af, at de har 
en grøn produktionsproces og et grønt image. De virksomheder, der udelukkende fungerer som un-
derleverandører, har et væsentligt mindre fokus på at fremstå grønne og dokumentere en grøn pro-
duktionsproces. Dette understøttes af en virksomhed, som nævner, at hvis de primært havde forbru-
gere som kunder, ville de forvente en større efterspørgsel efter det grønne. 
 
Virksomheder med et grønt produkt og forbrugere som slutkunder har samlet set størst fokus på en 
grøn produktionsproces og ikke mindst på at profilere virksomheden på det grønne. 
 

7.2 Hvilke miljøudfordringer adresseres 

Virksomhederne med grønne produkter adresserer forskellige typer miljøudfordringer. Produkterne, 
og dermed virksomhederne, kan opdeles efter de miljøudfordringer, de har til sigte at udbedre. En 
virksomhed kan godt have produkter inden for flere kategorier af miljøudfordringer – enten fordi 
virksomheden producerer flere forskellige produkter, eller fordi et produkt reducerer miljøbelastnin-
gen på flere områder. Vi har opdelt de 55 virksomheder i forhold til nedenstående liste over otte 
centrale miljøudfordringer.  
 
 

 
Kilde: FORA (2009) 

 

Karakteristik af løsninger til otte miljøudfordringer 
 
Klimaforandringer 
Løsninger, teknologier eller produkter, der giver en reduceret udledning af drivhusgasser, fx via et reduceret energiforbrug i 
forbindelse med forbrug eller produktion. Her indgår også vedvarende former for energi. 
 
Luftforurening 
Løsninger, teknologier eller produkter, der giver anledning til mindre luftforurening. Både luftrensningsteknologier og tekno-
logier eller produkter, der medfører mindre udledninger af skadelige stoffer til luften, fx udledning af NOx, SO2, tungmetal-
ler, partikler og HFC. 
 
Vand 
Løsninger, teknologier eller produkter, der har givet eller giver et reduceret vandforbrug fx i forbindelse med vanding, indu-
striel produktion, husholdning og opvarmning, giver anledning til mindre forurening af overfladevand og grundvand, eller 
renser spildevand. Det kan både være vandrensningsteknologier og produkter eller teknologier, der medfører mindre ud-
ledninger af skadelige stoffer til vand, fx næringsstoffer, organisk materiale, bakterier og pesticider. 
 
Arealanvendelse og biodiversitet 
Løsninger, teknologier eller produkter, der medfører et mindre arealbehov, samt teknologier eller produktionsformer, der 
medvirker til at sikre opretholdelsen af biodiversitet, fx i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri. 
 
Kemikalier i produkter 
Løsninger, teknologier eller produkter, hvor man undgår eller reducerer indholdet af et eller flere miljø- eller sundhedsmæs-
sigt problematiske kemikalier (fx tungmetaller, phtalater, bromerede flammehæmmere) i materialer, forbrugsprodukter, 
bekæmpelsesmidler mm. 
 
Jordforurening 
Løsninger, teknologier eller produkter, der giver anledning til mindre jordforurening. Både jordrensningsteknologier og tek-
nologier eller produkter, der medfører mindre jordforurening, herunder forskellige former for udsivning. 
 
Affald 
Løsninger, teknologier eller produkter, der giver anledning til mindre affaldsmængder eller mindre farligt affald. Herunder 
affaldshåndteringsteknologier, behandlingsteknologier, renere teknologier, der giver mindre affaldsproduktion og udnyttelse 
af affaldsprodukter. 
 
Råvare- og materialeforbrug 
Løsninger, teknologier eller produkter, der medfører et mindre brug af materialer og råvarer – både fornybare ressourcer 
som fx træ og ikke-fornybare ressourcer som metaller og olie. 
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Når virksomhederne med de grønne produkter opdeles i forhold til, hvilken eller hvilke miljøudfor-
dringer deres produkter bidrager til at løse, ser vi, at det især er klimaforandringer, råvare- og res-
sourceforbrug samt luftforurening, der adresseres. Lidt færre virksomheders produkter er relateret 
til udfordringer i forhold til hhv. vand, kemikalier og/eller affald, mens kun en af de udvalgte virk-
somheder adresserer udfordringer i forhold til jordforurening. Ingen af virksomhederne har produk-
ter/ydelser, der håndterer udfordringer i forhold til arealanvendelse og biodiversitet.  
 
Figur 9: Hvilke miljøudfordringer adresserer de virksomhederne med grønne produkter 

 
Kilde: NIRAS’ desk analyse 

 
Opdelt i forhold til, hvilke miljøudfordringer virksomhedens produkter adresserer, tegner der sig et 
billede af, at især virksomheder med produkter, der bidrager til at løse udfordringer i forhold til kli-
maforandringer og kemikalier, har meget stor fokus på at beskrive deres grønne og miljøvenlige pro-
duktionsprocesser (niveau 2). Sammen med virksomheder, som har produkter, der medfører mindre 
råvare- og materialeforbrug, ser det ud til, at disse grupper virksomheder samtidig også har størst 
fokus på at fremstå grønne på deres hjemmesider (niveau 3). 
 
Blandt virksomhederne med grønne produkter er der generelt fokus på at formidle grønhed både i 
forhold til produktionsprocesser (niveau 2) og i forhold til virksomhedens image (niveau 3). Der teg-
ner sig dog et billede af, at virksomheder med grønne produkter, der har til sigte at udbedre miljøud-
fordringer inden for luftforurening, vand og affald, har mindre fokus på formidlingen af grønhed både 
i forhold til deres produktionsprocesser (niveau 2) og i forhold til virksomhedens overordnede grøn-
hed (niveau 3) end de øvrige virksomheder med grønne produkter. Denne forskel i formidling af 
grønhed på virksomhedernes hjemmesider kan hænge sammen med, at disse virksomheder i højere 
grad er underleverandører og ikke profilerer sig over for forbrugerne, samt at grønhed hos underle-
verandører tilsyneladende ikke efterspørges i samme grad af virksomheder.  
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8  
Hvorfor være grønne – og hvordan 
indgår det grønne i en virksomhed 

Til trods for at vi i Danmark i lang tid har anset os selv for at være et grønt foregangsland, tyder de 
interview, vi har gennemført, på, at det faktisk først er inden for de seneste fem år, at det grønne 
virkelig er kommet på virksomhedernes dagsorden. Generel øget fokus på klimaproblemer og stærkt 
stigende råvarepriser de seneste år har utvivlsomt været en medvirkende årsag til dette. 
 
Virksomhederne fortæller, at det grønne først i de senere år er rykket op på det strategiske niveau 
enten som et selvstændigt indsatsområde eller som en del af virksomhedens generelle samfundsan-
svar, som ofte går under betegnelsen CSR (Corperate Social Responsibility).  
 
De virksomheder, der har et grønt produkt som hele eller størstedelen af deres forretningsområde, 
har haft et naturligt fokus på det grønne. Men en af disse virksomheder nævner dog også, at det er 
kommet højere op på virksomhedens dagsorden og blevet en integreret del af forretningsmodellen.  
 
Flere virksomheder siger ligeledes, at det er en proces, de har startet, og de forventer at kunne nå 
længere, både i forhold til deres produkter, produktionen og at fremstå grøn som virksomhed. De 
kan se, at det er en dagsorden, der er kommet for at blive, og de har derfor en strategisk interesse i 
at fremtidssikre deres virksomhed både i forhold til krav fra myndighederne, stigende energipriser, 
CO2-afgifter og forventninger fra omverdenen (forbrugerne, investorer mv.)  
 

Aalborg Portland A/S – et eksempel på at rammebetingelser fremmer grønne løsninger i produktionen, 

som bidrager til at gøre miljø- og ressourceeffektivitet til en eksportvare  

 

Aalborg Portland A/S er Danmarks eneste cementproducent og er ejet af den italienske cementgruppe 

Cementir Holding. Aalborg Portlands produkt (niveau 1) er ikke grønt, men de har arbejdet med at gøre 

produktionsprocessen grøn. 

 

Cement produceres ved at brænde kridt og sand (inklusive forskellige biprodukter fra andre industrier) ved 

temperaturer på op til ca. 1.000 grader. Processen er meget energikrævende, og med relativt høje danske 

energipriser har Aalborg Portland A/S gjort en betydelig indsats for at reducere sine omkostninger. Udfor-

dringen er imødekommet fra to vinkler, begge med positive grønne effekter. For det første anvender 

brændeovnene en lang række bi- og affaldsprodukter til brændstof (fx udslidte bildæk og biomasse, her-

under slagteriaffald), hvilket delvist substituerer traditionelle fossile brændstoffer. Aalborg Portland A/S´ 

eget biprodukt af forbrændingen, termisk energi, nyttiggøres ved at omdanne det til fjernvarme, som 

sælges i nærområdet. Systemet har været på plads siden 1990’erne og forsyner byen med ca. 450.000 

MWh svarende til behovet i 25.000 husstande. Endelig producerer værket ca. 25.000 tons gips årligt, som 

igen anvendes i cementproduktionen i et sluttet kredsløb. Hele systemet er løbende blevet optimeret, og 

teknologien er solgt til flere udenlandske virksomheder. 
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De virksomheder, der har det grønne langt fremme på dagsordenen, er også begyndt at indarbejde 
miljø i de krav, de stiller til deres underleverandører. Flere nævner, at de lige er begyndt på det, men 
at det er noget, de har fokus på og arbejder videre med. Nogle virksomheder arbejder endvidere 
sammen med deres kunder om at gøre deres produkter grønnere, bl.a. gennem partnerskaber. En 
virksomhed nævner, at de holder rundbordssamtaler med NGO’er, og flere virksomheder arbejder 
med at påvirke politikerne i en grøn retning.  
 
Disse virksomheder kan se en fordel i strammere regulering på visse områder, da de har et produkt, 
der er grønnere en konkurrenternes. De har en konkurrencefordel i at få så stram en miljøregulering 
som muligt, da det giver dem en bedre mulighed for at udnytte deres forspring i markedet.  
 
Der er også virksomheder, som ikke oplever nogen efterspørgsel efter det grønne. Nogle virksomhe-
der siger, at de tilbyder kunderne en grønnere version af deres produkt, men at det ikke har nogen 
interesse for kunderne, hvis prisen er højere. I andre lande stiller forbrugere/supermarkedskæder 
miljøkrav til deres leverandører. Når det ikke sker i samme omfang i Danmark, kunne man tolke det i 
retning af, at danske forbrugere overlader den rolle til myndighederne. Her er den grønne udvikling i 
højere grad reguleringsstyret, hvor den i andre lande er mere markedsstyret. 
 
De virksomheder, der ikke oplever efterspørgsel efter grønne produkter, arbejder dog også typisk 
med at blive grønne i deres produktion fx gennem miljø- og energiledelse, men gør det udelukkende, 
fordi det kan betale sig på kort sigt. De virksomheder, hvor det grønne ikke på samme måde er i fo-
kus, har det heller ikke organisatorisk forankret på samme måde på det strategiske niveau.  
 
Endvidere er der flere virksomheder, der er begyndt at interessere sig for at kunne tilbyde medarbej-
dere grønne løsninger, fx samkørsel, og har fokus på at fremstå grønne på flere planer, fx med et 
miljøvenligt hovedkvarter eller ved at foretage grønne indkøb.  
 
Generelt kan det siges, at virksomhederne har fokus på det grønne, fordi det kan betale sig – det 
gælder på alle tre niveauer. For nogle virksomheder er dette på meget kort sigt, fx ved at spare på 
energi og ressourcer i produktionen. For andre er det et mere strategisk og langsigtet valg, fordi de 
kan se, at det er en dagsorden, der er kommet for blive, og hvor de vil være markedsførende.  
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Der har været flere drivkræfter for virksomhederne for at fremme det grønne. En virksomhed næv-
ner, at der kom særligt fokus på ressourceeffektivitet under højkonjunkturen, da der blev mangel på 
råvarer, og priserne på råvarerne steg markant. Andre nævner, at det store fokus på klimaforandrin-
ger i de seneste år har styrket det grønne fokus.  
 
Da grønne tiltag har samme krav om rentabilitet som andre investeringer, kan det være sværere at 
finder midler til grønne tiltag i krisetider. 
 
Der er også eksempler på, at virksomhederne samarbejder om nye grønne produkter og løsninger, (fx 
samarbejder DONG og Novozymes m. fl. om et andengenerations bioethanolprojekt), eller at de ud-
veksler erfaringer i erfagrupper om, hvordan produktionsprocesser kan blive gjort grønnnere. 
 

8.1 ”Grønhedstrappen” 

Baseret på desk researchen og kvalitative interview med virksomhederne tegner der sig et billede af, 
at der er en udvikling i, hvor grønne virksomhederne fremstår. På denne bagrund har vi udarbejdet 
en model for denne udvikling , ”grønhedstrappen”, som er skitseret i nedenstående figur.  
 
 
 
  

Hempel A/S – et eksempel på sammenhæng mellem miljø-og ressourceeffektivitet og omkostningseffek-

tivitet 

 

Hempel A/S producerer maling til bl.a. korrosionsbeskyttelse af ståloverflader og har en særlig position 

inden for bundmaling til skibe. Produktet kan falde ind under definitionen af et grønt produkt (niveau 1), da 

det medvirker til at reducere ressourceforbruget i forbindelse med skibsfragt på to måder: Malingen reduce-

rer belægning af alger, rur og slim på ydersiden af skibet. Dermed reduceres vandmodstanden, og skibene 

sparer brændstof. Derudover er malingen mere holdbar, og skibene skal derfor færre gange i dok for at 

blive malet. Begge forhold reducerer kundernes omkostninger og bidrager til grøn omstilling i form af lavere 

energiforbrug og lavere forbrug af maling.  

 

Produktion (niveau 2) af maling er en energikrævende proces. For at minimere omkostningerne til disse 

processer har Hempel derfor stor fokus på at optimere ressourceforbruget i produktionen gennem genbrug, 

genvinding og forbrugsnedsættelse af el, vand og affald.  

 

Hempels arbejde med grønne løsninger og ressourceoptimering er således funderet i, at det skal være om-

kostningseffektivt. På virksomhedens hjemmeside udtrykker Hempel ”Vi arbejder aktivt for at reducere 

vores aktiviteters indvirkning på menneskers sundhed og miljøet inden for de begrænsninger, en sund øko-

nomi og de teknologier, der aktuelt er til rådighed, udgør.” 
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Figur 10: ”Grønhedstrappen” 

 
 
 

 
 

 Tid 
 

Kilde: NIRAS baseret på desk research og interview 

 
I denne sammenhæng er det interessante ikke, om det produkt, virksomheden sælger, er grønt eller 
ej (niveau 1). Fokus er i højere grad på niveau 2 (produktionen) og niveau 3 (virksomheden). Virk-
somheder, hvor grønne produkter udgør hele deres forretningsområde, vil dog typisk ligge højt oppe 
på ”trappen. Selvom en virksomheds produkt ikke er grønt, kan den tage en række initiativer for at 
gøre produktionsprocessen grøn (niveau 2) og for at fremstå grøn (niveau 3). Disse initiativer kan 
dække et temmelig bredt spektrum, men interview med de adspurgte virksomheder indikerer, at de 
typisk bevæger sig fra bunden og opad i ”grønhedstrappen”. Hvor virksomhederne befinder sig på 
”grønhedstrappen”, kan således også tages som et udtryk for, hvor modne de er i forhold til det at 
være grøn.  
 
Det første, virksomhederne typisk tager fat på, er at gøre produktionsprocesserne grønnere – fordi 
det kan betale sig på kort sigt. Som en naturlig del af denne proces har de store virksomheder indført 
miljøledelse og energiledelse. De virksomheder, der er højt oppe på trappen, har arbejdet med disse 
emner gennem årtier. 
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Det andet trin i processen mod at blive grønnere er, at det grønne bliver forankret i organisationen, 
og at det bliver en del af virksomhedens strategiske tænkning. Det tyder på, at, for at det grønne for 
alvor skal komme højt på dagsordenen, skal det have prioritet fra topledelsens side – gerne kombine-
ret med initiativer og pres nedefra i organisationen. For de virksomheder, der er længst fremme, 
indgår det grønne som en integreret del af virksomhedens mission og vision og er en del af forret-
ningsmodellen. 
 
I det næste trin i processen mod det grønne er der flere elementer, der kan komme i spil. Det kan 
dreje sig om, at virksomhederne begynder at stille krav til underleverandører. Hvis en virksomhed på 
strategisk niveau lægger vægt på at være grøn og selv gør meget for at være grøn, kan den ikke leve 
med, at underleverandørerne ikke har et grønt fokus, da underleverandørernes produkter indgår 
som et element i virksomhedens produkter. De virksomheder, der er længst fremme, opfordrer til 
eller stiller ligefrem krav om, at underleverandører underskriver en egentlig ”code of conduct” for 
den pågældende virksomhed og på den måde regulerer den adfærd, virksomheden skal udvise, så 
længe den er underleverandør til den pågældende virksomhed. 
 
Noget andet, der kan komme i spil, er, at virksomhedens grønne image bruges aktivt som led i intro-
duktion af nye medarbejdere. Herved bliver det grønne yderligere forankret. 
 
Aktiv udnyttelse af det grønne i markedsføring af virksomhedens produkter kan også komme på tale 
her. For virksomheder, der sælger grønne produkter, kan det grønne have været i spil tidligere. Men 
der er en tendens til, at de store virksomheder, som vi har set på i denne analyse, skal være langt 
fremme med det grønne, før de anvender det meget offensivt markedsføringsmæssigt. Er der oplag-
te huller i en virksomheds grønne profil, kan den ikke troværdigt markedsføre sig som grøn. Selv hvis 
der kun er mindre huller eller mangler i den grønne profil, afstår nogle virksomheder sig fra en offen-
siv markedsføring af det grønne af frygt for beskyldninger om ”green washing”. Dette pres er en væ-
sentlig udfordring i forhold til at fremme den grønne dagsorden i virksomhederne.  
 
Videre i processen mod det grønne forsøger de virksomheder, der er længst fremme, også at få kun-
derne til stille krav om grønnere produkter, og de forsøger at påvirke myndighederne til at skærpe 
reguleringen. De mest fremmelige har lobbyister ansat til at påvirke fx EU-lovgivning. For at denne 
type aktiviteter skal kunne betale sig for den enkelte virksomhed, skal virksomheden selv leve op til 
strenge miljøkrav, og således se det som en måde at opnå en konkurrencefordel på. Det kan eksem-
pelvis tænkes, at virksomhedens nærmeste konkurrenter ikke kan leve op til strengere krav, men at 
den pågældende virksomhed selv kan.  
 
Virksomheder, der er langt fremme, kan endvidere for at fremstå grønne over en bred kam præge 
medarbejderne i en grøn retning, ligesom virksomhedernes hovedkvarterer fx kan placeres i grønne, 
CO2-neutrale bygninger.  
 
Det skal bemærkes, at det ikke er givet, at virksomhederne gennemfører samtlige disse trin i præcis 
den skitserede rækkefølge. Det tyder på, at der er en vis logik i at gennemføre de fleste af disse trin 
og nogenlunde i denne rækkefølge. Fx giver det ikke mening for en virksomhed at arbejde for stram-
mere regulering, hvis den ikke allerede selv lever op til strenge krav. Det giver næppe heller mening 
at profilere virksomheden på grønne løsninger for medarbejderne, før det grønne er forankret i or-
ganisationen. Tilsvarende må man forvente, at en virksomhed først stiller skrappe grønne krav til 
underleverandører, når den selv har stærkt fokus på det grønne og selv lever op til strenge krav. 
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9  
Særligt store potentialer for at bidra-
ge til global grøn omstilling 

I de foregående afsnit har vi analyseret omsætning og beskæftigelse blandt de største eksportvirk-
somheder, samt hvordan det grønne indgår i disse virksomheder. 
 
Et naturligt spørgsmål i forlængelse heraf er, hvor danske eksportvirksomheder har særligt store 
potentialer for at bidrage til global grøn omstilling, så verden kan bevæge sig hen imod en ideal situa-
tion med høj vækst uden miljøbelastning. Da vi her har en global synsvinkel, er fokus i det følgende 
på, hvilke af de store virksomheder der har et særligt potentiale. 
 
Små virksomheder med de rette produkter kan også have et meget stort potentiale for at bidrage til 
grøn omstilling, men de indgår ikke i denne analyse.  
 

9.1 Ti eksportvirksomheder med særligt store potentialer  

Som det fremgår ovenfor, sælger en stor del af de største eksportvirksomheder grønne produkter 
(niveau 1). Produkterne fra en række af disse virksomheder har et særligt stort potentiale for at leve-
re løsninger til en global grøn omstilling. Hvis fx brugen af katalysatorer eller enzymer bliver mere 
udbredt globalt set, vil det yde et signifikant bidrag til grøn omstilling i verden.  
 
Ti af virksomhederne skiller sig ud, fordi de er teknologi- og markedsledende i miljøløsninger, der i et 
globalt perspektiv er væsentlige og gør en forskel, når det drejer sig om håndtering af miljø- og kli-
maudfordringer. Udvælgelsen af disse virksomheder er baseret på miljøvurderinger forstået på den 
måde, at der skal være tale om et grønt produkt (niveau 1), og at produktet enten besidder et særligt 
potentiale for at påvirke det globale miljø, eller at virksomheden har så stor en markedsandel inden 
for et område med stor miljøbelastning, at den har mulighed for at påvirke det globale miljø. Vurde-
ringen af virksomhedernes potentiale for at bidrage til grøn omstilling er baseret på NIRAS’ viden om 
virksomhederne og erfaring med miljøspørgsmål og er i den forstand subjektiv – og man vil kunne 
argumentere for, at også andre virksomheder end disse kunne inddrages. Pointen er her, at disse ti 
virksomheder har særligt store potentialer for at bidrage til global grøn omstilling. 
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I vurderingen er der ikke taget højde for fremtidige markedsforhold, og om virksomhederne frem-
over vil være i stand til at skabe de produkter mest omkostningseffektivt. Fx er Vestas og Siemens 
Wind Power taget med i tabellen, da større udbredelse af vindmøller vil påvirke det globale miljø – 
også selvom det ikke er givet, at disse to virksomheder vil være i stand til at sælge væsentligt flere 
vindmøller. Da der er tale om store eksportvirksomheder, er virksomhederne i tabellen allerede i dag 
så store, at de vil kunne gøre en forskel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rockwool A/S – et eksempel på, at et grønt produkt kan have en ikke-grøn produktionsproces. 

 

Rockwool A/S er en dansk virksomhed, som blandt andet producerer stenuld til isolering (Rockwool). Virksom-

heden har stort fokus på miljø og energi både i selve produktet og i produktionen.  

 

Rockwool leverer løsninger til en grøn omstilling, da isoleringen mindsker behovet for opvarmning (afkøling), 

hvilket fx mere end 27 pct. af energien i EU bliver brugt til. Ved at isolere optimalt kan en bygnings energibe-

hov til opvarmning (afkøling) reduceres med 70-90 pct. Dermed kan energiproduktionen mindskes, og forure-

ningen ved afbrænding af fossile brændstoffer reduceres.  

 

Produktionsprocessen foregår ved at smelte sten og ”genbrugsbriketter” ved cirka 1.500 grader og derefter 

slynge den flydende stenmasse til stenuld. Ifølge virksomheden kan 250 mm Rockwool over 50 år spare 162 

gange den mængde CO2, som produktionen af Rockwool udleder. 

  

Selve produktet Rockwool kan betegnes som grønt, (niveau 1), men produktion er meget energikrævende og 

kan ikke karakteriseres som grøn (niveau 2) – også selvom virksomheden gør en stor indsats for at mindske 

miljøbelastningen.  

 

Rockwool A/S fremhæver bl.a. disse tiltag i produktionsprocessen, der er med til at mindske produktionens 

miljøpåvirkning: 

 Anvendelse af briketter med samme kemiske sammensætning som sten, lavet af industrielt affald. 

Dermed genbruges op til 400.000 tons affald om året.  

 Overskudsvarmen fra produktionen på begge de danske virksomheder sendes til nærområdet og an-

vendes til boligopvarmning via fjernvarme i hhv. Vamdrup og Arden.  
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Tabel 6: Eksportvirksomheder med særligt store potentialer for at bidrage til global grøn omstilling. 
Tal på koncernniveau for 2010 

Virksomhed  Potentiale Omsætning, ansatte 

Danfoss Øget brug af effektive ventiler, regulatorer og termostater samt ikke 

mindst jordvarmepumper, frekvensomformere og solar invertere til var-

meautomatik, køleautomatik og industriautomatik kan reducere det glo-

bale vandforbrug og energiforbrug samt forurening med industrielle kli-

magasser. 

Omsætning : 31,6 mia. 

kr. 

Ansatte: 23.392  

FLSmidth  Cementindustri og mineindustri er to meget miljø- og klimabelastende 

industrier globalt set. Større udbredelse af FLSmidths mere ressourceef-

fektive løsninger vil derfor kunne have betydning for mange virksomhe-

derne verden over og derigennem påvirke det globale miljø. Et optimeret 

ressourceforbrug og øget genanvendelse vil både mindske presset på de 

råvarer, der indgår i cement, særlig kalk, og mindske udledningen af luft-

emissioner, herunder CO2 ved reduceret energiforbrug. Cementindustrien 

står for 5 pct. af den samlede menneskeskabte CO2-udledning og cement-

produktion er også en af de væsentlige kilder til luftforurening. 

Omsætning: 20,2 mia. 

kr. 

Ansatte: 11.229 

Grundfos 13 pct. af verdens energiforbrug bliver anvendt til pumper. Pumper indgår 

i mange sammenhænge, og hvis flere pumper bliver udskiftet med mere 

energieffektive modeller, er der et potentiale for at reducere det globale 

energiforbrug. Grundfos’ soldrevne pumpe LifeLink er for nylig blevet 

kåret til at være blandt de 100 mest bæredygtige produkter i verden og 

har et stort potentiale for bæredygtig forsyning af rent og sikkert drikke-

vand i udviklingslande. 

Omsætning: 19,6 mia. 

kr. 

Ansatte i 2011: 16.609 

Haldor Topsøe Brugen af katalysatorer (dvs. stoffer, som får kemiske reaktioner til at 

forløbe hurtigere) bevirker, at ressourceforbruget, herunder forbruget af 

kemikalier, kan reduceres i mange forskellige produktionsprocesser. Kata-

lysatorer anvendes også i stor stil til at omdanne forureningskomponen-

ter, fx Nox, til ufarlige forbindelser. Potentialet for brugen af katalysatorer 

er stort globalt set. 

Omsætning: 4,2 mia. 

kr. 

Ansatte: 2.015 

Maersk Line Maersk er verdens største containerrederi og har alene i kraft af sin stør-

relse potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Det kan ske ved, at en 

større del af transporten sker ad søvejen, som er den mindst ressource-

forbrugende transportform, eller ved, at søtransporten kommer til at 

foregå mere energieffektivt og mindre forurenende (fx i form af større 

skibe, lavere sejlhastighed, mere effektive skibsmotorer, renere brænd-

stoffer osv.) 

Omsætning: 173 mia. 

kr. (315 mia. i hele 

Mærsk-gruppen) 

Ansatte: 25.000 

(108.100 i hele Mærsk-

gruppen) 

Man Diesel Man Diesel har ca. 70 pct. af markedet for licenser for skibsmotorer. Hvis 

MAN Diesels motorer kan blive endnu mere energieffektive og samtidig 

reducere udledning af luftemissioner som NOx, SOx og partikler, vil det 

have stor betydning i takt med, at nye motorer bliver monteret, da virk-

somhedens markedsandel er så stor.  

Omsætning: 28,3 mia. 

kr. 

Ansatte: 12.455 

Novozymes Enzymer bruges til at gøre genstande flydende eller faste og mindske 

brugen af kemikalier. Dette er relevant i utallige produktionsprocesser og 

har et potentiale for at bidrage til reduceret energi- og ressourceforbrug 

samt reduceret brug af sundhedsskadelige kemikalier.  

Omsætning: 9,7 mia. 

kr. 

Ansatte: 5.432 

Rockwool Bedre isolering af bygninger fører til markant lavere energiforbrug, hvilket 

reducerer luftforurening, CO2-udledning og ressourceforbrug i det hele 

taget. Både i den bestående bygningsmasse og i forbindelse med nybygge-

ri er der et stort behov for isolering. Der er endvidere potentiale for at 

Omsætning: 11,7 mia. 

kr. 

Ansatte: 8.808 
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anvende restprodukter som aske fra kraftværker, spildevandsslam og 

knust sanitet i produktionen og dermed mindske efterspørgslen efter 

ressourcer. Rockwool nævner selv, at ét års produktion af isoleringsmate-

riale kan reducere CO2-udledningen med 4.000 mio. tons. 

Siemens Wind 

Power 

Udbygning med vindmøller vil føre til større grad af vedvarende energi i 

elforsyningen og dermed mindsket luftforurening og CO2-udslip mv. Po-

tentialet globalt set er stort. 

 

Omsætning: 17,8 mio. 

kr. 

Ansatte: 4.024 

Vestas Ligesom Siemens Wind Power. 

 

Omsætning: 51,9 mio. 

kr. 

Ansatte: 23.252 

Anm.: Virksomhederne er nævnt i alfabetisk rækkefølge og er således ikke opstillet ud fra størrelsen af deres 

vurderede potentiale. 

 
 
Disse ti virksomheder havde på koncernniveau (altså ikke kun danske aktiviteter) i 2010 en omsæt-
ning på ca. 370 mia. kr. og over 130.000 ansatte. Eksporten udgjorde i 2009 i alt 170 mia. kr. svaren-
de til 25 pct. af den samlede danske eksport. 11 
 

 
 
  

                                                           
11

 Eksporttallet baserer sig på registerdata og inkluderer hele Maersk-gruppen og ikke kun Maersk Line. 

Maersk Line – et eksempel på en virksomhed, der har sat det grønne på dagsordenen 

 

Maersk Line er verdens største containerrederi. De råder over mere end 600 containerskibe og har 

25.000 ansatte i 125 lande.  

 

Til trods for at skibstransport er en den mest energieffektive måde at fragte gods over store afstande, er 

Maersk Line så stor en virksomhed, at virksomhedens CO2-udledning udgør en målbar del af verdens 

samlede menneskeskabte CO2-udledning, nemlig 0,1 pct. Skibstransport udgør samlet set 3-4 pct. af den 

menneskeskabte CO2- udledning (Kilde: Maersk årsrapport) 

 

Dette betyder, at Maersk Lines potentiale for at bidrage til globale grøn omstilling er stort.  

Maersk Line har for nylig udarbejdet en Roadmap 2012 om deres arbejde og mål for at blive grønnere. 

De nævner, at arbejdet går hånd i hånd med at reducere omkostninger, da brændselsomkostninger 

udgør en markant del af de samlede omkostninger.  

De arbejder på flere områder: 
- Forbedret logistik 

- Sejler langsommere 

- Bedre skibe og skibsmotorer 

- Nye brændstoftyper (på eksperimentielt plan) 

 

Maersk Line er et eksempel på en virksomhed, der har set, at den grønne dagsorden er kommet for blive 

og nu bevæger sig fremad på grønhedstrappen. 
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9.2 Andre virksomheder med potentialer  

Ud over de ti store eksportvirksomheder, der sælger grønne produkter, er det relevant at pege på to 
virksomheder eller typer af virksomheder, der vil kunne bidrage til grøn omstilling. 
 
Det ene drejer sig om Novo Nordisk A/S. Virksomheden sælger ikke grønne produkter (niveau 1), 
men i Novo Nordisk A/S har man truffet en overordnet beslutning om at være grøn. Det vil i denne 
sammenhæng sige, at virksomheden er grøn på niveau 2 og 3. Noget af det særligt interessante er, at 
virksomheden i et langsigtet perspektiv er med til at sætte normer for, hvordan en virksomhed kan 
agere for at være grøn, og den er således med til at præge opfattelsen hos både ansatte, kunder og 
andre interessenter. Hvis disse tanker bliver ført ud i livet i andre virksomheder, vil det kunne få af-
gørende betydning for den globale grønne omstilling, så på denne måde har virksomheden et stort 
grønt potentiale.  
 

 
Rådgivning er endvidere et område, hvor danske virksomheder har et stort potentiale for at påvirke 
den globale grønne omstilling. Der er rådgivende ingeniørfirmaer på listen over de største eksport-
virksomheder, men det er langt fra alle disse virksomheders produkter/services, der kan karakterise-
res som grønne (niveau 1). Rådgivning om grønne løsninger må dog siges at have et stort potentiale 
for at levere bidrag til grøn omstilling, da viden om det grønne er afgørende for, at grønne løsninger 
overhovedet kan udvikles og implementeres. 

Novo Nordisk A/S – et eksempel på, at en virksomhed uden et grønt produkt kan være grøn på de andre 

niveauer 

 

Novo Nordisk A/S udvikler, fremstiller og markedsfører farmaceutiske produkter og serviceydelser. Virksom-

heden er en af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling og har en styrkeposition inden 

for områder som blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater.  

 

Novo Nordisk A/S anvender princippet om den tredobbelte bundlinje for at sikre succes på lang sigt. Princip-

pet betyder, at virksomheden styrer sociale og miljømæssige resultater med samme omhu og fokus som 

finansielle resultater. 

 

Virksomhedens produkter er ikke grønne (niveau 1). Men virksomheden er interessant, fordi den har taget 

en etisk beslutning om at være grøn, og i de sidste ti år er det lykkedes Novo Nordisk at afkoble ressource-

forbrug, affald og emissioner fra salgsvækst.  

 

Et konkret eksempel på, at virksomheden ønsker at fremstå grøn, er, at den har indgået en aftale med 

DONG Energy om, at virksomhedens strøm skal være produceret af vindmøller. Denne aftale er indgået, 

selvom det øger elprisen. 
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Underleverandører er i det hele taget et relevant aspekt, når man ser på potentialerne i økonomien. 
Hvis en lille/mindre virksomhed vil ud på eksportmarkedet/verdensmarkedet, vil det letteste ofte 
være, at den sælger sine produkter til en stor lokal virksomhed, der allerede sælger på eksportmar-
kederne. I den situation er den lille virksomhed (underleverandøren) teknisk set ikke eksportør, men 
den får alligevel sine produkter ud globalt ved at sælge til den store virksomhed.  
 

9.3 Potentialet ved at rykke op ad ”grønhedstrappen”  

Ud over de konkrete virksomheder, der er nævnt ovenfor, er der er potentiale for, at de store eks-
portvirksomheder i det hele taget kan bidrage til grøn omstilling. Det kan ske ved, at virksomhederne 
rykker op ad grønhedstrappen. Som beskrevet tidligere drejer det sig principielt om alle virksomhe-
der, uanset om de sælger grønne produkter eller ej. 
 
Jo højere oppe de store danske virksomheder befinder sig på grønhedstrappen, desto nærmere 
kommer det danske samfund på en idealsituation med høj vækst uden miljøbelastning, da alle virk-
somheder i den situation vil agere grønt, have en grøn produktionsproces og leve op til strenge mil-
jøkrav.  
 
Bidraget til global grøn omstilling i en sådan tænkt situation vil fortsat hovedsageligt komme gennem 
virksomhedernes produkter (niveau 1). Det umiddelbare globale grønne bidrag fra danske virksom-
heder, der er langt fremme, ville derimod være begrænset, da danske virksomheder generelt fylder 
ganske lidt i en global sammenhæng. Men danske virksomheder ville kunne være med til at sætte 
nye standarder for grønhed og på den måde være med til at påvirke udenlandske virksomheder som 
et grønt foregangsland, hvilket af flere nævnes som et område, Danmark skal satse på fremadrettet 
  

Rådgivning om grønne løsninger – et eksempel på en branche der kan have større potentiale for grøn 

omstilling end dens omsætning og eksport indikerer  

 

Rådgivning om grønne løsninger kan fx omfatte rådgivning om: 

 Minimering af brugen af kemikalier 

 Håndtering af støjproblemer  

 Fremme af vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger 

 Større udbredelse af kraftvarmeværker i udlandet, herunder udbredelse af fjernvarme, frem for 

traditionelle kulkraftfyrede elværker 

 Rensning af spildevand 

 Beskyttelse af grundvand og vandforsyning i øvrigt 

 Oprensning af forurenede grunde 

 Øget ressourceeffektivitet og nyttiggørelse af biprodukter og affald 

I det omfang, denne type rådgivning fører til, at de grønne løsninger faktisk bliver implementeret, vil det 

have betydelig miljøeffekt. Denne effekt vil være langt større end eksporttallene umiddelbart indikerer, 

da eksporten (rådgivningshonoraret) udgør en lille del af de samlede investeringer, der kan være tale 

om. For rådgivningsydelser gælder det i udstrakt grad, at potentialet for at bidrage til grøn omstilling er 

særligt stort sammenlignet med værdien af produktet (serviceydelsen) målt i kr., da produktet indgår i 

andre virksomheders produkter og gør dem grønne. Ligesom produktionsvirksomheder kan rådgivere 

have datterselskaber i udlandet med et betydeligt antal ansatte, så det er ikke givet, at global vækst i 

disse virksomheder fører til en tilsvarende vækst i antallet af danske arbejdspladser. Men der ses talrige 

eksempler på, at danske rådgivere arbejder i udlandet i perioder. 
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Det kan dog også have en konkret miljøpåvirkning at rykke virksomheder op ad ”grønhedstrappen”, 
fx ved at de begynder at stille krav til deres underleverandører. For forbrugerne har dette været i 
fokus gennem introduktion af miljømærker (Svanemærket, Blomsten mv.), der giver information om, 
hvad produktet indeholder, hvordan det er produceret osv. Efterspørgsel efter sådanne miljømærke-
de produkter er forbrugernes måde at presse virksomhederne til at producere mere miljøvenlige 
produkter. I forbindelse med offentlige indkøb bliver der også lagt stadig større vægt på, at produk-
terne skal være grønne.  
 
Virksomhedernes brug af underleverandører er derimod et område, der ikke hidtil har været så me-
get i fokus. Flere virksomheder har gjort en indsats for, at deres underleverandører skal levere grøn-
ne produkter, men mange virksomheder er endnu ikke kommet dertil. Der er tilsyneladende et po-
tentiale for yderligere grøn omstilling, hvis flere virksomheder kunne motiveres til også at have fokus 
på deres underleverandørers grønhed. 
 
Når virksomheder flytter deres produktion til udlandet, stiller de i nogle tilfælde samme grønne krav 
til produktionen som i Danmark til trods for, at der er en mindre restriktiv miljøpolitik i det pågæl-
dende land. Andre virksomheder nævner, at de forsøger at påvirke produktionen i en grøn retning, 
men følger det pågældende lands miljøkrav. Der kan altså være et potentiale for at vise Best Practice-
metoder inden for miljø- og ressourceeffektivitet, som kan påvirke den øvrige produktion i de pågæl-
dende lande. 
 

Potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark. 

Hvis de ti ovennævnte virksomheder skulle få succes og udnytte deres potentiale, betyder det ikke 
nødvendigvis, at der bliver skabt mange nye job i Danmark.  
 
Mange af virksomhederne har i forvejen produktion i udlandet, og det er muligt, at en del af mer-
produktionen vil blive outsourcet. Men det er bestemt også muligt, at virksomhederne kan vokse i 
Danmark. I den situation vil beskæftigelseseffekten fra disse virksomheder være stor i Danmark, da 
der ud over den direkte beskæftigelse i virksomhederne også vil være afledte job hos underleveran-
dører samt øget beskæftigelse i samfundet i øvrigt som følge af højere indkomster. 
 
Når virksomheder flytter produktionen til udlandet, er der også meget der tyder på, at udviklingsaf-
delinger efterhånden flytter med. En virksomhed nævner fx, at de har flyttet produktionen til Indien 
og håbede at kunne opretholde forskning og udvikling i Danmark, men at det ikke fungerede.  
 
En forretningsmodel, som flere virksomheder benytter sig af, er at udvikle nye produkter i Danmark, 
afprøve og optimere produktionen og så derefter flytte produktionen til udlandet. 
 
Det hører med i billedet, at højere grøn beskæftigelse ikke nødvendigvis fører til grøn vækst. Det 
forudsætter, at den grønne beskæftigelse er et resultat af konkurrencedygtig produktion. Hvis grøn 
beskæftigelse ikke bunder i en produktion karakteriseret ved høj produktivitet og værdiskabelse, vil 
den skabe lave indkomster i samfundet og trække væksten nedad. 
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10  
Udenlandske investeringer i Dan-
mark  

Danske virksomheder har potentiale for at bidrage til en global grøn omstilling, men kan den grønne 
styrkeposition bruges til at tiltrække investeringer til Danmark? 
 
Overordnet er der to måder, udenlandske virksomheder kan lokalisere sig i Danmark. De kan etable-
re en ny virksomhed eller en afdeling af en eksisterende virksomhed i Danmark, eller de kan opkøbe 
en eksisterende virksomhed.  
 
I forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark er der størst fokus på nyetablering af virk-
somheder, da det har en direkte jobskabende effekt, ligesom det typisk vil medføre afledte jobeffek-
ter hos underleverandører mv.  
 
Når en udenlandsk koncern køber en dansk virksomhed, skaber det ikke umiddelbart flere job. Høje-
re vækst og beskæftigelse forudsætter, at der bliver tale om højproduktive virksomheder/brancher. 
Der er flere eksempler på, at udenlandske virksomheder har opkøbt danske virksomheder med øko-
nomiske udfordringer og dermed har fastholdt antallet af job eller endog formået at skabe vækst i 
virksomheden og dermed har skabt nye job. Der er dog også risiko for, at en udenlandsk overtagelse 
af en virksomhed kan have negative konsekvenser, fx i form af nedlæggelse af arbejdspladser og flyt-
ning af viden. 
 
Blandt de 55 store virksomheder, der har indgået i desk researchen, er ca. 40 pct. udenlandsk ejede. 
Hovedparten af disse virksomheder, ca. 70 pct., er opkøbt af eller fusioneret med store udenlandske 
koncerner. 
 

10.1 Opkøb af eksisterende virksomheder 

Når en udenlandsk virksomhed køber en dansk virksomhed, kan det have forskellige grunde:  
 

 Den danske virksomhed har et interessant produkt, som den udenlandske virksomhed kan se 

markedspotentialer i. 

 Virksomhedens medarbejdere har særlige kompetencer, som den udenlandske virksomhed 

gerne vil have adgang til. 

 Adgang til den danske virksomheds kunder/kundekartotek, hvor den udenlandske virksom-

hed fx forventer at kunne sælge relaterede produkter. 

Spørgsmålet er, om Danmark er særlig interessant for udenlandske koncerner pga. en grøn profil. 
Desk researchen af de 55 virksomheder viser, at 77 pct. af de udenlandsk ejede virksomheder har 
grønne produkter mod kun 45 pct. af de danskejede virksomheder. Der ser altså umiddelbart ud til, 
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at de udenlandsk ejede virksomheder i højere grad har grønne produkter (niveau 1). Da den største 
del af disse virksomheder oprindeligt har været danske og siden er opkøbt, tyder det på, at der er en 
vis udenlandsk interesse i at opkøbe og investere i virksomheder med grønne produkter. Det er dog 
på baggrund af denne analyse svært at konkludere entydigt, om der er en generel sammenhæng her.  
  
En del af de virksomheder, der er blevet opkøbt, har dog særlig stærke kompetencer på det grønne 
område. Et eksempel herpå er Bonus Vindmøllefabrik, der blev opkøbt af Siemens. Det samme gæl-
der Vestas’ tårnfabrik i Varde, der for nylig er blevet opkøbt af kinesiske Titan. Her har Danmark en 
grøn styrkeposition og stærke kompetencer, som er interessante for udenlandske virksomheder at 
opkøbe.  
 

 

10.2 Etablering af nye virksomheder 

Nye virksomheder, der etablerer sig i Danmark, er ofte mindre virksomheder inden for særlige bran-
cher, fx Clean Tech eller medicobranchen. Givet de generelt høje omkostninger i Danmark skal der 
være særlige grunde til, at de vælger at etablere sig her. Invest in Denmark og Copenhagen Capacity, 
som arbejder med at tiltrække virksomheder til Danmark, nævner bl.a.: 
 

 Kvalificeret arbejdskraft med mange kompetencer inden for et lille geografisk område 
− Danmark er et geografisk så lille område, at der er adgang til mange kompetencer 

inden for pendlerafstand i modsætning til større lande, hvor særlige kompetencer 
kan være lokaliseret i forskellige dele af landet. 

 

 Nemt at opstarte virksomhed 
− Det er hurtigt og relativt ubureaukratisk at etablere en ny virksomhed i Danmark. 

 

 Veludbygget infrastruktur 
− Danmark har en veludbygget og velfungerende infrastruktur bl.a. inden for energi- 

og vandsektoren. Dette gør det attraktivt for udenlandske virksomheder at komme 
ind på markedet.  

 

 Forsknings- og demonstrationsprojekter 
− Det er attraktivt at iværksætte forsknings- og demonstrationsprojekter fx inden for 

EUDP-programmet (energiforskning), da en dansk blåstempling af et projekt har 

Siemens Wind Power – et eksempel på et udenlandsk opkøb af en virksomhed med et grønt produkt 

 
Den danske vindmølleproducent Bonus Energy A/S blev i 2004 opkøbt af den internationale koncern 

Siemens AG. Bonus har siden ændret navn til Siemens Wind Power og har under Siemens koncernen 

oplevet en betydelig vækst. Siden Siemens’ opkøb i 2004 og frem til 2011 har vindkraft stået for en 

stadigt større del af koncernens omsætning, og antallet af ansatte i vindmølledivisionen er gået fra 800 

til 7.600, hvoraf 5.200 er ansat i Danmark. Siemens Wind Power har bl.a. valgt at placere sit hovedkvar-

ter i Brande. 

 

Bonus Energy A/S var en interessant virksomhed for et udenlandsk opkøb pga. deres udviklede teknolo-

gi og medarbejderes kompetencer. Det er et eksempel på, at udenlandsk opkøb af en eksisterende virk-

somhed kan skabe vækst og nye job i Danmark. Den er også et eksempel på, at Danmarks styrkepositi-

on inden for vindenergi har tiltrukket udenlandske investeringer. 
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stor betydning for markedsføringen i øvrige lande. Dermed kan der skabes en first 
mover-gevinst og et afsæt for at gå ind på andre markeder. Det danske marked i sig 
selv er typisk mindre interessant. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Potentiale for udenlandske investeringer 

Flere af de virksomheder, vi har talt med, siger, at det er historisk betinget, at de er i Danmark, og at 
de formentlig ikke ville placere sig her, hvis de skulle starte op i dag grundet flere konkurrencepara-
metre bl.a. produktionsomkostninger og skatteniveau . De forventer, at den fremtidige vækst i virk-
somheden hovedsagelig vil ske i andre lande. Nogle af virksomhederne med grønne produkter næv-
ner dog, at de er afhængige af de kompetencer, der er i Danmark, og understøtter dermed et af de 
styrkeområder, der bruges til at markedsføre Danmark med. 
 
Flere virksomheder nævner, at der er behov for at øge satsningen på det grønne og styrke rammevil-
kårene, hvis man skal fastholde en dansk styrkeposition inden for det grønne. De nævner, at Dan-
mark er ved at blive overhalet af andre lande, hvor det er mere attraktivt at etablere sig bl.a. grundet 
bedre offentlige tilskudsmuligheder. Der er således hård konkurrence om få tiltrukket investeringer 
og det generelle billede fra interviewene er, at Danmark skal gøre en massiv indsats for at fastholde 
en grøn styrkeposition – det kommer ikke af sig selv.  
 
Hvor der historisk set har været en balance mellem udenlandske investeringer i Danmark og danske 
investeringer i udlandet, er der over de seneste år sket en forskydning, så danske investeringer i ud-
landet siden 2008 har oversteget de udenlandske investeringer i Danmark med 300 mia. kr. (Regerin-
gen, 2012). Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe for at styrke Danmarks investeringsfremmeindsats 
generelt set. En af arbejdsopgaverne er at afdække, hvordan de danske styrkepositioner i højere grad 
kan indgå i investeringsfremmeindsatsen.  
 

Electrochaea – et eksempel på en virksomhed, der har valgt Danmark pga. det grønne image og de 

grønne rammevilkår 

 
Det amerikanske firma Electrochaea udvikler bioteknologi bl.a. til opgradering af biogas og konvertering af 

CO2 til metan ved hjælp af brint og en biologisk katalysator. Electrochaea valgte i 2011 Danmark til etable-

ring af et demonstrationsprojekt under EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) i 

samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet og Nordjydsk Elhandel. Anlægget skal teste muligheden for at 

konvertere overskudselektricitet til biogas. Ifølge Electrochaea blev Danmark valgt til placeringen af for-

søgscenteret pga. af sin ledende rolle inden for Clean Tech og for sin veludviklede infrastruktur til testning 

af ”smart grid”-teknologier. Derudover var den historisk stabile udvikling i det grønne regulative miljø en 

positiv faktor for etableringen af en teknologi, det kan tage 3-5 år at udvikle og gøre rentabel. 

Electrochaea er et eksempel på en specialiseret virksomhed, der vælger Danmark pga. attraktive grønne 

rammevilkår, herunder infrastruktur.  
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12  
Bilag 

12.1 Desk research 

Nedenstående tabel viser branche, omsætning, antal ansatte og ejerskab for de 55 virksomheder, der 
er udvalgt til desk research.  Virksomhederne har typisk en række datterselskaber, som ikke nødven-
digvis er indenfor samme branche. Nedenfor er det vurderet hvilken branche virksomhedens væsent-
ligste aktiviteter falder indenfor. 
 
Tabel 7: Branche, omsætning, antal ansatte og ejerskab, 2010 

Firma Branche 
 

Omsætning 
DKK 

Antal  
ansatte 

Ejerskab 

Abena A/S Handel 2.640.000 1.300 Dansk 

Alfa Laval A/S Maskinindustri 2.671.000 2.906 Svensk 

Arla Foods Amba Fødevare-, drikke- og 
tobaksindustri 

49.030.000 16.215 Svensk 

B&O A/S Elektronikindustri 2.800.000 1.969 Dansk 

Biomar group A/S Fødevare-, drikke- og 
tobaksindustri 

7.300.000 850 Dansk 

Brødrene Hartmann Træ- og papirindustri, 
trykkerier 

1.500.000 1.543 Dansk 

Burmeister & Wain Sca 1 Rådgivning mv. 191.339 275 Japan 

Carlsberg Fødevare-, drikke- og 
tobaksindustri 

60.054.000 41.402 Dansk 

Cheminova A/S Kemisk industri 5.604.000 2.100 Dansk 

Chr. Hansen A/S Medicinalindustri 4.281.000 2.229 Fransk 

Coloplast A/S Plast-, glas- og beton-
industri 

9.537.000 7.207 Dansk 

Dalum papir A/S Træ- og papirindustri, 
trykkerier 

750.000 300 Fransk 

Danfoss A/S Maskinindustri 31.550.000 23.392 Dansk 

Danisco A/S Fødevare-, drikke- og 
tobaksindustri 

13.706.000 6.853 Amerikansk 

Danish Crown Fødevare-, drikke- og 
tobaksindustri 

45.211.000 12.500 Dansk 

Dansk Shell A/S Olieraffinaderier mv. 13.582.000 446 Hollandsk 
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Firma Branche 
 

Omsætning 
DKK 

Antal  
ansatte 

Ejerskab 

DFDS Transport 9.867.000 4.862 Dansk 

Dong A/S Energiforsyning 54.598.000 5.800 Dansk 

Ecco sko A/S Handel 6.111.000 15.827 Dansk 

Fibertex A/S Tekstil- og læderin-
dustri 

726.000 450 Dansk 

FLS Schmidt Rådgivning 20.186.000 11.229 Dansk 

Gea process enginiering 
A/S 

Maskinindustri 1.591.100 555 Tysk 

Grundfoss A/S Maskinindustri 19.609.000 16.609 Dansk 

Haldor Topdoe A/S Rådgivning mv. 4.421.000 2.015 Dansk 

Hempel A/S Kemisk industri 8.077.500 5.000 Dansk 

Hydro Aluminium A/S Metalindustri 800.000 250 Norsk 

Haarslev Industries A/S Maskinindustri 887.160 650 Dansk 

IBM Denmark A/S It- og informations-
tjenester 

7.379.000 3.870 Amerikansk 

Iss world services A/S Rejsebureau, rengø-
ring og anden opera-
tionel service 

74.073.000 506.693 Engelsk 

Lego Møbel og anden in-
dustri mv. 

12.775.000 3.132 Dansk 

Leo Pharma A/S Medicinalindustri 7.245.000 3.796 Dansk 

LM Wind power A/S Maskinindustri 5.287.5000 5.803 Engelsk 

Logstor A/S Metalindustri 2.000.000 1.400 Engelsk 

Mærsk Handel 315.396.000 108.110 Dansk 

Man Diesel & Turbo  Maskinindustri 28.320.000 12.455 Tysk 

Marius Pedersen A/S Vandforsyning og 
renovation 

835.000 4.000 Fransk 

Nilfisk A/S Handel 6.307.000 5.000 Dansk 

Nissen A/S Transportindustri 834.000 770 Dansk 

NKT flexibles A/S Plast-, glas- og beton-
industri 

14.451.000 8.454 Dansk 

Novo Nordisk Medicinalindustri 60.776.000 29.423 Dansk 

Novozymes A/S Kemisk industri 9.724.000 5.432 Dansk 

Pihl & Søn A/S Bygge og anlæg 4.845.000 3.352 Dansk 
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Firma Branche 
 

Omsætning 
DKK 

Antal  
ansatte 

Ejerskab 

Rambøl Rådgivning mv. 6.074.000 8.229 Dansk 

Rimeco aktieselskab 3 Handel 886.200 7 Tysk 

Rockwool International 
A/S 

Handel 11.732.000 8.808 Dansk 

Sanistål A/S Handel 3.821.000 1.672 Dansk 

Siemens A/S Handel 3.361.000 1.407 Tysk 

Siemens Wind Power Maskinindustri 17.806.000 4.024 Tysk 

Tetra Pak Hoyer A/S Maskinindustri 579.874 223 Svensk 

Tulip Food Company Fødevare-, drikke- og 
tobaksindustri 

4.800.000 2.300 Dansk 

Tvilum aps Møbel og anden in-
dustri mv. 

1.600.000 1.000 Amerikansk 

Uniscrap A/S Handel 715.145 149 Tysk 

Vestas Maskinindustri 51.900.000 23.252 Dansk 

VKR Holding A/S Finansiering og 
forskning 

16.790.000 14.974 Dansk 

Ålborg Portland Plast-, glas- og beton-
industri 

3.556.000 1.591 Italiensk 

Kilde: DAMVAD på baggrund af årsrapporter mv. 
1. Kun omsætning I Danmark, udenlandsk omsætning ikke tilgængelig 

2. Forekommer for lavt, men optræder flere steder. Ingen tal på firmaets egen hjemmeside. I 2009 

 

12.2 Interview 

Følgende virksomheder og interessenter er interviewet i forbindelse med analysen: 
 
Biomar Group A/S 
Cheminova A/S 
Coloplast A/S 
Danfoss A/S 
Dansk Hydraulisk Institut (DHI) 
Dansk Industri (DI) 
Dansk Miljøteknologi 
Grundfos A/S 
Hempel A/S 
Invest in Denmark 
Lego  
Novozymes A/S 
Rockwool International A/S 
Vestas A/S 


