


Mennesket så vores planet fra 
verdensrummet - 1968

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BsShNeDvccc

NASA: 
December 
22, 1968

https://www.youtube.com/watch?v=BsShNeDvccc


Så hvor står vi nu?

Nej vel…



År 2022 - Hvorfor Bæredygtighed? 

Bæredygtighed giver adgang til 
markeder

Bæredygtighed inspirer til mere 
bæredygtighed

Ikke bæredygtige forretninger 
løber en økonomisk risiko

Bæredygtighed bliver et tilvalg i 
leverandørkæder 

Investorerne kigger mod 
bæredygtige forretninger

Bæredygtighed tiltrækker og 
fastholder engageret og motiveret 

arbejdskraft

Kilde: Høgh og Nygaard: Bæredygtig Business, Turbine 2021



Hvad skal der til for, at den 
bæredygtige omstilling går
hurtigere i organisationer?



Udbud: Bæredygtige 
produkter

Efterspørgsel: Marked

Lovgivning

Vores opgave:
Digital og relationel 
brobygger til mere 

bæredygtighed

Vores målgruppe: 
B2B-interessenter



• Det er en B2B-portal, der gør det nemmere for 
virksomheder at skabe handling

• Det gør vi ved at give virksomheder:

• 16 identificerede indsatsområder 

• 55+ B2B-Leverandører

• 14 Certificeringer 

• og Bærekraft (et inspirationsunivers)

Alt sammen med fokus på bæredygtig handling.

• Vi deler viden og løsninger – det er gratis at være medlem 

Digital og relationel brobygger til mere bæredygtighed 
Vi gør vejen farbar for jeres virksomhed



Hvordan bliver vi mere bæredygtige?



Fra vugge til grav – Do bad

• Klassisk forbrugerpraksis

• Brug og smid ud

Fra vugge til vugge – Do good

• Cirkulære processer

• Affald = ressource 

Fra vugge tiiiiiiiiiilllllllll grav – Do less bad

• Bedre praksis

• Forlænge levetid

Illustration: https://pixabay.com/da/photos/search 
Braungart, Michael & McDonoug, William: Craddle to craddle, Remaking the way we make things, 2012

Vugge til vugge tænkning



Hvordan bliver vi mere bæredygtige?



Hvem bliver vi mere bæredygtige med?



Tænk i 
bæredygtige
cirkulære
fællesskaber

Jeres virksomhed er en del af 
løsningen/cirklen 

– som kunde, forbruger og
leverandør

Illustration af Voresbæredygtighed.dk





Egenrefleksion

Hvordan kan vi indgå I 
bæredygtige cirkulære

fællesskaber?

Hvor kan vi være leverandør
til mere bæredygtighed?



Hvordan skaber vi handling?



Lancaster University, 2013 The tools of 
complexity: the Stacey Diagramme – YouTube
Olsen, Niels Vestergaard og Lassen, Susanne 
Muusmann, ”Projektledelse”, Forlaget Trojka, 
2021, s.38

#Fokus 1: Hvad er vores udgangspunkt?

https://www.youtube.com/watch?v=10sTkUlylGI
https://www.youtube.com/watch?v=Ew3_31Z0O5c
https://www.youtube.com/watch?v=10sTkUlylGI


Forudsætninger 
for viden

- +

Vi kan ikke regne den ud
• Løsning gennem handlinger, 

relationer og dialoger, der 
skaber viden

Vi kan regne den ud
• Løsning gennem 

planlægning

#Fokus 1: Hvad er vores udgangspunkt?



Handlekraft
Mod

Råderum

Flere aktiveres
= mere ejerskab 
og handlekraft

Færre aktiveres
= mindre ejerskab 

og handlekraft

#Fokus 2: Hvordan aktiverer vi? 



# Fokus 3: Hvad betyder bæredygtighed for os?

Strategi

Hvad brænder vi for?

Hvad er virksomhedens 
impact på kloden?

Hvad forventes af os?

Kilde: Høgh og Nygaard: Bæredygtig Business, Turbine 2021 s. 54

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighed som del af strategi Bæredygtighedstrekanten



#Fokus 4: Hvem bliver I bæredygtige med?

Start med mikrohandlingerne:

• Hvor kan vi gå i gang med at handle nu?

• Hvad er godt nok til en start?





Bæredygtighed?

Voresbæredygtighed.dk

Virksomhed

Jeres



Leverandører16 indsatsområder & 55+ leverandører









Egenrefleksion

Hvor kan I gå I gang med at 
handle nu? (Indsatsområderne) 

Hvad er godt nok til en start?



Hvordan måler vi bæredygtigt aftryk?



Impact <- versus -> målstyring



2015: FN’s verdensmål for Bæredygtig udvikling

• Konkretisering af Bruntlands-rapportens konklusioner

• Løftestang for handling mere bredt set. 



Aftryk
• Global footprint: Hvilke negative effekter vil vi reducere?

• Global handprint: Hvilket positivt aftryk vil vi sætte?

• Global blueprint: Hvordan vil vi arbejde med det - spredning? 
Individuelt, i gruppen, i organisationen, i samfundet, globalt









Bæredygtigt aftryk?

”Ikke-bæredygtig adfærd 

er taberadfærd!”

Steen Hildebrandt



Hvad har været vigtigt for jer i det her oplæg?

Hvad kan I gå hjem og undersøge/sætte i gang 
i egen organisation?

Boost jeres bæredygtige forretning



Marie Bergh Lødrup

Voresbæredygtighed.dk

M: 45 61676054

@: kontakt@voresbaeredygtighed.dk


