
Velkommen til Netværksmøde

Alle har check´et ind

- så lad os gå i gang

MUTE MEGET GERNE JERES 

MIKROFON, NÅR I IKKE TALER

HVIS DU ØNSKER ORDET, SÅ 

SKRIV I CHAT



Sustainably assisterer virksomheder med:

• Udarbejdelse og implementering af 

bæredygtighedsstrategier

• Organisations design til understøttelse af 

bæredygtig udvikling

• Ledelsesstøtte til forandrings processer

• Skabelse af større viden om bæredygtigheds 

initiativer



Line´s baggrund:

• Har en master i ledelse fra CBS

og er certificeret i protreptik & miljøledelse ISO 14001

• 13 års praktisk ledelseserfaring som leder, digitaliseringschef og 

stabschef i Ringsted kommune

• Stor viden om– og interesse for bæredygtighed, både 

miljømæssig og beslutningsmæssigt

• Mission: At skabe forudsætning for, at virksomheder kan opnå 

varige, effektfulde og bæredygtige forbedringer



Aftens program
 Tendenser og faldgruber 

 Eksterne krav & internt pres på bæredygtig omstilling

 Ambitionsniveau; hvor kan vi begynde?
- Operationelt niveau

- Procesmæssigt niveau

- Strategisk niveau

 Omstilling kræver lederskab…

 Drøftelser
- Hvilke krav og pres rammer min organisation?

- Hvilke ledelsesimplikationer får jeg øje på – og hvad vil jeg gøre?



Tendenser og faldgruber 

Bæredygtighed er et positivt salgs– og konkurrence parameter for 

virksomhedens produkter og renommé.

Men! Overdreven kommunikation (vildledende markedsføring) 

omkring bæredygtighed, miljøforbedringer eller CSR kan give 
gevaldigt bagslag. 



Eksempler – greenwashing

Volkswagen (installeret snydesoftware i biler)

H&M (anklaget for en dobbeltmoralsk strategi)

Hvordan undgår man at falde i greenwashing fælden?



Hvad påvirker min organisation?

Krav
• CSR politik (+250 

medarbejdere)

• SKI krav ift. offentlige 

indkøbsaftaler

• Mulige nye krav fra 

Regeringens 

forhandlingsudspil om 

Klimareform

Pres
• Kunders bæredygtigheds strategier (kædeansvar 

og leverandørforpligtigelser)

• Slutbrugeres indkøbs præferencer

• Medarbejderes opfattelse af en god arbejdsplads



Refleksions drøftelse

Hvad er relevant ift. min organisation?

Husk… Hvad skete der med dinosaurerne. De kunne ikke flytte sig og dermed uddøde de.

Du kan rykke din virksomhed – men hvor vil du hen?

- Eller har du bare lyst til, at din virksomhed skal rykke baren for 

for værdiskabelse med bæredygtig omstilling?

Lovkrav?

Eksternt pres?

Internt pres?



Nu til tanker – og handlingsideer til hvor og hvordan 

virksomheder kan sætte ind 

Iværksæt – til en start – hellere mindre og 

overskuelige initiativer, som kan følges til dørs.

Dét giver engagement og lyst til at gøre mere…

- Vil du begynde med det operationelle, det procesmæssige eller det strategiske?



Initiativer på operationelt niveau
- Gør brug af kendte værktøjer og principper!

• Iværksæt TCO beregninger (total cost of ownership) - miljøstyrelsen

• Iværksæt CO2 udlednings beregninger - erhvervsstyrelsen

• Udarbejd fremdriftsrapporter eller benchmark analyser - Gate 21 bæredygtig bundlinje eller 

carbonfootprint

• Anvend principperne omkring ISO standarder (eksempelvis ISO 14001, miljøledelse) eller lad 

eventuelt virksomheden certificere

https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/groenne-indkoeb/totalomkostninger/
http://www.klimakompasset.dk/
https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/baeredygtig-bundlinje-1/metoder-og-vaerktoejer/
https://www.carbonfootprint.com/


Initiativer på procesmæssigt niveau
- Gør brug af medarbejdernes viden og skab en god proces

• Iværksæt en innovations proces, hvor medarbejdere (og eventuelt andre interessenter) kan 

eksperimentere med  ideer til alternative produkter, produktions– eller proces metoder

• Identificér den værdikæde organisationen er en del af. Lad deltagerne udfordres på, om der er 

andre services, som virksomheden kan tilbyde eller nye kunde potentialer der kan erobres.

Eller kan i lære samarbejdspartnere at levere eller modtage produkter på mere bæredygtige 

eller kosteffektive måder?



Initiativer på strategisk niveau
- Gør brug af bæredygtighed til organisations udvikling

• Brug bæredygtighed som drivkraft til at forstå fremtidens behov. Hvad ønsker fremtidens kunder? 

Vil de hellere have services end produkter? Kan virksomhedens produkter lejes eller leases, 

leveres digitalt eller indgå i et cirkulært kredsløb?

• Lav benspænd for jer selv! Hvad vil der ske hvis der altid udarbejdes en grøn bundlinje eller grøn 

businesscase ved siden af den økonomiske? 

• Hvad vil jeres virksomhed være kendt for? Og hvordan kan denne tænkning ændre 

virksomhedens legacy (om 2, 5 eller 50 år?)



Ledelsesimplikationer
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Refleksions drøftelse

Hvilke initiativer vil jeg iværksætte...

- Hvordan kommer jeg i gang?

- Hvad vil være svært?
- Hvem vil jeg have med på rejsen?

Hvor er min organisation??



Udbytte fra i aften

Hvad har været godt?

- Hvad ville jeg gerne have haft mere af?

Et enkelt godt råd til Line ☺



Tak for i aften

Hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring mulighederne for

bæredygtig udvikling af din virksomhed, er du altid velkommen 

hos Sustainably

Mail: line@sustainably.dk

Telefon 20 85 87 00

Præsentationen fra i aften kan findes på www.sustainably.dk

mailto:line@sustainably.dk

