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Der er meget på spil og  
megen usikkerhed



Energikrise: Burning platform ift. grøn omstilling 

Cirkulær økonomi, 
energibesparelser og  
transparens kræver  

ny teknologi  



Alle virksomheder udleder CO2



Klimaforandringer
er den største trussel



Cirkulære koncepter  
findes allerede - lad  
os inspirere hinanden  
og hæve barren



Hvorfor kommunikere om grønne tiltag?



Man må ikke bare kalde sig grøn - der skal være handling 
og data bag 

Greenwashing: Når man overkommunikerer sin grønne indsats og vildleder forbrugerne 
til at tro, at ens produkt eller virksomhed er mere klimavenligt, end sandheden kan 
bære.  

Greenhushing: Når man underkommunikerer sin grønne indsats, ved at undlade at 
fortælle om de grønne tiltag, man foretager sig, eller om produktets certificeringer. 

God klimakommunikation: Når man kommunikerer om sine grønne tiltag og produkter 
med afsæt i fakta, analyser og certificeringer.

* Barren for ‘grøn kommunikation’ stiger løbende. 

astridhaug.dk/greenwashing



Der er masser af virksomheder, 
som godt kan finde ud af det 

Født grøn vs. 
 grøn omstilling - alle del 

af samme økosystem 



1. Kommunikér visionen - sæt nye standarder

“By 2030 Microsoft will be 
carbon negative, and by 

2050 Microsoft will remove 
from the environment all 
the carbon the company 

has emitted either directly 
or by electrical 

consumption since it was 
founded in 1975.” 



2. Vær konkret: Hvad gør I?



3. Den lille forskel kan være en god historie 



4. Giv kunderne mulighed for at gå i dybden



5. Tal målgruppens sprog - det grønne er overflødigt



6. Det behøver ikke handle om jer  
- del viden og inspirér forbrugerne 



7. Skab fællesskaber - aktivér brugerne 



8. Hent viden og bed om hjælp 



I fremtiden vil alle være grønne 

• Virksomheder sætte krav til medarbejderne og kunderne  
(findes på B2B -> kun grønne kunder/leverandører) 

• Grøn ikke nok til at differentiere sin markedsføring ->  
aktivisme

• Anti-markedsføring: Køb ikke vores produker



Tak for i dag! 
Find mig på Linkedin  
og astridhaug.dk/greenwashing

http://astridhaug.dk/greenwashing

