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HVORDAN KOMMUNIKERER MAN 
GRØNT I OPLEVELSESINDUSTRIEN
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HVORFOR SKAL VI KOMMUNIKERE OM 
BÆREDYGTIGHED?



“Vi har jo aldrig haft så god en forretning, som efter vi er 
begyndt at kommunikere vores ambitiøse samfundsambition 

og klimastrategi.“
Kari Brandsgaard fra Sinatur Hotel Haraldskær

Kilde: Podcast Tjek på Turismen
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STØRRE RISIKO FOR AT BLIVE HÆNGT 
UD FOR GREENWASHING

●



GREENWASHING SIDEN 1986
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- Kommunikation, der overdriver miljøfordelene ved et 
produkt/tiltag eller

- Kommunikation, som kommer med falske eller 
ikke-faktabaserede påstande

Kilde: Communicating sustainability for the green economy, 2014 
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Budskaber om miljø- og klimavenlighed skal være
● korrekte
● afbalancerede
● præcise 
● relevante 



 

● Ordlyd
● Layout
● Billeder  
● Farver



3 GODE RÅD FRA
1. Du må ikke vildlede eller overdrive budskaber
2. Du skal kunne dokumentere dine påstande
3. Forbrugerne bør kunne se dokumentation 



Kilde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269

Alt skal kunne dokumenteres

EU har netop undersøgt 344 hjemmesider for falsk 
grøn markedsføring 

37% brugte vage grønne udtryk

59% havde intet bevis for de grønne  udtryk
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HVORDAN UNDGÅR MAN SÅ 
GREENWASHING I PRAKSIS?



Vær konkret 
 



Kilde: Qbic hotels Instagram



Vær oprigtig på klimaets vegne



Kunder ser igennem hotellers 
falske grønne løfter



Sørg for…..
● Sørg for at have integrerede grønne løsninger
● Få styr på certificeringer
● Kommuniker certificeringer til gæsterne på en god måde
● Brug positive mund til mund anbefalinger - fra gæster og medarbejdere





Vær ærlig og erkend konflikterne



JydskeVestkysten 15. januar 2020

19



”…Der er da nogen, der siger til mig, 
om jeg ikke skal skifte min Mercedes, 
der er en dieselhakker, ud. Det skal jeg. 
Men det bliver ikke lige nu. Vi kan ikke 
ordne det hele på en gang.”

- Peder J. Madsen, adm. dir. Hotel 
Koldingfjord



HVORNÅR ER MAN GRØN NOK?



Klima-
resultater

Patos-kommunikation (vi redder verden!) 

‘The sweet spot’ - 
her handler det ikke 
om pris, men om 
identitet og følelser

Risiko for 
greenwashing

Risiko for 
greenhushing



Transparens er bedste forsvar 
mod greenwashing
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Kerneforretning er nøglen
 

LIV Kommunikation 2021



● Kommunikation fra periferien 
af virksomheden forvirrer 
modtagerne og kan øge 
mistillid.

● Husk proportionerne! 
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HVORDAN UNDGÅR MAN AT SKRÆMME 
SINE KUNDER VÆK?



Hjælp kunderne til at træffe det 
bæredygtige valg 

- uden at de skal lave alt for meget 
om på deres vaner





Gør altid det grønne valg til det nemme valg



● Vær oprigtig på klimaets vegne
● Spred budskabet gennem gæster og medarbejdere
● Vær ærlig og erkend konflikterne

Husk!



● Vær 100% transparent 
● Husk proportionerne
● Gør det grønne valg til det nemmeste valg

Og de sidste...





sofie@livkommunikation.dk
www.livkommunikation.dk
linkedin.com/in/sofiehviid/
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