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I projektet Bæredygtig Bundlinje har vi givet små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden 
muligheden for at udvikle en grøn forretningsmodel. Vi har givet hjælp gennem strukturerede forløb med 
potentialeanalyse, konsulentbistand og processtøtte.

At ændre en forretningsmodel kræver ofte at ændre adfærd hos dine medarbejdere. At ændre adfærd 
kræver indblik i medarbejderens motivation for at handle, som de gør. Derfor er det nødvendigt at 
undersøge adfærd i praksis. Så det har vi gjort.

Vi har hjulpet mange på vej mod en bæredygtig bundlinje, og den indsigt vi har fået i forskellige branchers 
udfordring med at føre den grønne forretningsmodel ud i livet, er det vigtigt for os at dele. De deltagende 
virksomheder kommer fra forskellige brancher. Fælles er dog, at de har interesse i at drive deres forretning i 
en retning, der i større grad inddrager den cirkulære økonomi. 

På de næste sider finder du fem cases, som viser, at udfordringer mod en bæredygtig bundlinje ofte 
omfatter problemstillinger indenfor adfærd. Og du vil få input til, hvordan du med ganske få tiltag kan 
arbejder med adfærd i din grønne forretningsplan. 

God læselyst.

Lotte Kjærgaard
Bæredygtig Bundlinje

Adfærdsændringer skaber grønne 
forretningsmodeller 



Logistikbranchen er ikke særlig grøn
Branchen, som Takeout opererer i, er ikke særlig grøn. David besluttede sig for at udfordre de traditionelle 
spilleregler i logistikbranchen. Ofte får kunderne leveret mad i hjemmet af dieselbiler, scootere og lignende, men 
det skulle være fortid. Davids mål om en grønnere bundlinje havde to indgangsvinkler: bæredygtige løsninger på 
kontoret og eldrevne køretøjer på gaden. 

Drømmen om et mere bæredygtigt kontor
Gennem Bæredygtig Bundlinje fik David kontakt til energiselskabet Ewii, som gennemgik hele Takeouts bygning. 
Alt fra belysning, varmepumpe og ventilation til isolering af loftrum. De kom omkring alt, og deres indsigter 
blev sammenfattet i en indeklimarapport med 10 forslag til, hvor Takeout skulle tage fat. De startede med at 

udskifte den ældre varmepumpe og al lys til LED-pærer. De nye LED-
pærer blev tjent hjem på et halvt år. I rapporten var der også forslag om 
solcelleløsning til opladning af elektriske køretøjer, men da det krævede 
en større investering, blev den løsning ikke prioriteret i første omgang. 

Eldrevne køretøjer
David tog kontakt til Fremsyn, et konsulentbureau med ekspertise i grøn 
transition inden for transportsektoren. De lavede en analyse af Takeouts 
reelle forbrug af brændstof. De fik informationer om, hvor mange 
kilometer køretøjerne kører dagligt og årligt, og på baggrund af det 
lavede de beregninger af forbrug og CO2-udledning. Der blev indsamlet 
data fra både diesel- og benzinbiler. Analysen bekræftede Davids vision 
om at udvide Takeouts flåde med eldrevne køretøjer. Et køretøj, som 
Ewii har udviklet, og som har øget både sammenholdet i teamet og 
Takeouts brand.

Ændringer skabte stærkere holdånd
De nye eldrevne køretøjer gjorde, at der måtte indføres 
instruktionsark og oplæring af personale. Det har dog kun 
haft en positiv effekt, da det har resulteret i en styrket 
holdånd. Det har været en kæmpe fornøjelse for David og 
resten af ledelsen at se, at personalet har taget de nye 
køretøjer så godt til sig. 

David er ansat i Takeout – en online takeaway-portal for madlevering. Tilbage i 2003 udviklede de software 
og logistik, så borgere i Købehavn kunne få leveret mad lige til døren. I dag leverer Takeout software til flere 
europæiske partnere, og det danske team er vokset til mere end 100 ansatte. 

”Vores nye trehjulede elkøretøjer skiller sig ud i bybilledet. Jeg 
bruger dem selv, da jeg kan parkere nemt og hurtigt, og jeg 
oplever stadig, at folk vender sig om og kigger. ”Hvad er det, 
der kommer kørende?” kan man nærmest se, at de tænker. 
Det er jo vildt at få så meget eksponering, det kunne vi nok 
ikke have betalt os fra. Det viser, at når man prøver at gøre 
noget, der er rigtigt for virksomheden, og verden kan lide det, 
kommer energien og begejstringen igen gange tusind.”

- David Kingo Sønderkær, COO, Takeout

Takeout vil gøre takeaway-branchen grønnere

Adfærdsprincip: 
Sanselighed
Vi reagerer på det, 
der er fremtrædende

Vi mennesker er trænet i at 
bemærke ting, der står ud 
i miljøet, så gør din bære-
dygtige løsning til en synlig 
del af dit brand, så du kan 
differentiere dig på det, li-
gesom Takeout gør med sine 
køretøjer.

Lad dig inspirere af Takeout

Det kan være rigtig svært at komme fra 
grønne drømme til trehjulede køretøjer. 
For at gøre det nemmere for dig har vi 
lavet en skabelon på en øvelse. Den kan 
hjælpe dig fra strategisk vision til konkret 
tiltag. 

Her er to vigtige adfærdspointer:
 » En god strategi skal være generel, men 

adfærd er nødt til at være konkret – 
derfor skal en enkelt strategi brydes 
ned til flere slags adfærd.

 » Denne øvelse er oplagt at lave i fæl-
lesskab – særligt med inddragelse af 
ledere – så I er enige om trinene.



Hvad er vores strategiske bæredygtighedsmål?
fx ‘at være kendt for bæredygtighed’ eller ‘at sænke vores CO2-aftryk med 20 %’

Hvilke overordnede områder kunne vi sætte ind på?
fx økologi, strømforbrug, branding

Hvad kunne konkrete tiltag være?
fx ‘skifte pærer til LED’ eller ‘købe strømskinner med automatisk slukkefunktion’



Opvarmning af et gammelt hotel
Skodsborg Kurhotel er et stort, gammelt hotel, og de gamle bygninger kræver meget energi for at blive opvarmet 
og holde på varmen. Kurhotellet har brug for en grøn opgradering. Primært hvad angår energiforbrug og 
gammelt inventar, men også adfærd blandt hotellets mange kokke. 

Energitjek og energisyndere
Camilla hentede hjælp fra R&M-EL, som med FlexMeter målte hotellets vand- og energiforbrug. De første 
målinger blev præsenteret på et fælles møde med alle kokke. En fælles brainstorm klargjorde, hvilke tiltag der 
kunne sænke forbruget. I de efterfølgende 14 dage var alle opmærksomme på deres adfærd i køkkenet. De 

forskellige køkkener kørte interne konkurrencer om, hvem der kunne 
bruge mindst energi. Overblikket blev holdt via en iPad i køkkenet, som 
løbende målte energiforbruget.
Udfordringen var, at flere apparater i køkkenet blev tændt for tidligt, 
og det havde stor betydning for det høje energiforbrug. Plakater blev 
derfor hængt op, som mindede kokkene om at slukke lys, bruge mindre 
vand og tænde enkelte apparater, når der er brug for dem.

Synlighed skaber adfærdsændringer
Den store energisynder i køkkenet var den store kogeplade. Hurtigt 
blev den skiftet ud med en gaskogeplade. Og kurhotellet har indført 
automatiske sluk-funktioner på emhætter og lys mellem 24-05. Alene 
ved at ændre på vanerne for at tænde apparater tidligt og slukke 
dem sent har Kurhotellet sparet 13 tons CO2 om året. For at sikre 
adfærdsændringer blandt kokkene hjalp synlige skilte kokkene til at 
huske at slukke for lys og bruge mindre vand. Månedligt afholdes et 
møde for alle kokke, hvor forbrug af råvarer og energi er på agendaen.

”Det, jeg syntes var mest overraskende, var en kogeplade, 
der blev tændt tidligt om morgenen og slukket sent om af-
tenen. Den åd simpelthen så meget energi, at man slet ikke 
fatter det. Generelt kom det bag på os, hvor meget energi 
og vand man bruger på et hotel – kokke har bare været vant 
til at bruge løs. Det var en øjenåbner for mange.”

- Camilla Hoberg, køkkenchef, Skodsborg Kurhotel

Camilla mindskede energiforbruget på 
Skodsborg Kurhotel 

Adfærdsprincip: 
Feedback
Vi har brug for hjælp til at 
vide, om vi gør det rigtigt

Derfor skal du hjælpe dine 
modtagere med at finde 
ud af, om de er på rette vej. 
Sørg for, at feedbacken er 
sanselig, og sørg for, at den 
finder sted i gerningsøje-
blikket – hvad end den er på 
iPad, en konkurrence blandt 
kolleger eller noget helt 
tredje.

Lad dig inspirere af Skodsborg 
Kurhotel

Vi har tegnet dig en skabelon på en 
plakat. Den kan bruges til alle mulige 
slags påmindelser ligesom på Skodsborg 
Kurhotel. 

Her er to vigtige adfærdspointer:
 » Du er nødt til at skabe medejerskab 

om de nye vaner. Derfor afspejler 
sproget en forudgående aftale. 

 » Plakaten skal hænge lige dér, hvor 
adfærden foregår – ellers glemmer vi 
hurtigt budskabet.

Camilla er kok på det over 100 år gamle Kurhotel Skodsborg. Bespisning af 3.000 gæster og personale foregår 
ugentligt fire forskellige steder på hotellet. 



Lige her
har vi aftalt at

fordi

Tak! 



Skal appelsiner fragtes til Guldsmedens hoteller året rundt?
Guldsmeden Hotels havde længe bøvlet med et sammenstød mellem økologi og bæredygtighed. Økologi er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med bæredygtighed. Det økologiske æble, du køber fra Argentina, er højst sandsynligt 
ikke den mest bæredygtige mulighed på markedet, men hvad gør man, hvis det er det eneste økologiske æble hos 

leverandøren? Ifølge Sara A. Pedersen, indkøbsagent hos Guldsmeden 
Hotels, var det vigtigt at overveje, hvorvidt det gav mening at bruge 
varer, som ikke er i sæson. Det krævede, at Guldsmeden stillede høje 
krav til deres leverandører. Varerne skulle ikke kun være økologiske.  
De skulle også være produceret og leveret bæredygtigt.

Oplysning skaber engagement 
I samarbejde med Bæredygtig Bundlinje og Gro Consult afholdt 
Guldsmeden Hotels en konference om udvikling af et bæredygtigt 
spisemærke. Forskellige eksperter fra blandt andet Food Services 
industrien, fødevarestyrelsen og Økologisk Landsforening m.fl. var 
blandt de 30 inviterede. Formålet var at dele viden og i høj grad at 
diskutere udfordringerne ved økologiske madvarer og manglen på 
et mærke, der både indikerer, at de er økologiske og bæredygtige. 
Konferencen fik stor opbakning, og et nyt mærke blev sat på 
dagsordenen. 

Bæredygtighed som kultur og filosofi
For Guldsmeden Hotels er bæredygtighed en kultur 
og filosofi. Med deres konference skubbede de til 
barren for, hvornår det giver mening at indføre 
årstidsbestemte råvarer, og at tanken fra jord til bord 
skal dyrkes i højere grad. Guldsmeden ønsker fortsat 
at skubbe på med udviklingen af et spisemærke med 
bæredygtige input fra workshoppen. 

”Økologi har længe været en selvfølge i forhold til vores 
fødevarer, men har i flere tilfælde været i konflikt med 
vores ambitioner for bæredygtig udvikling. På vores 
workshop fik vi startet debatten om et bæredygtigt 
spisemærke og om, hvorvidt Det Økologiske Spisemær-
ke har ”hvilet på laurbærerne”. Vi har sat nogle mål, der 
skubber barren for, hvordan vi skal tænke produktions-
kæden ind i den mad, vi serverer for vores gæster. Der 
skal vi have rystet op i de etablerede mærkningsordnin-
ger og spisevaner.” 

- Sara A. Pedersen, indkøbsagent, Guldsmeden Hotels

Bæredygtighed er en arbejdskultur på 
hotelkæden Guldsmeden

Adfærdsprincip: 
Defaults
Vi går ofte med de prædefi-
nerede valg

Derfor skal du finde en måde 
at sætte ’standardindstillin-
gen’, så intet valg er lig med 
det rigtige valg. Hvor i din or-
ganisation kan du finde ting, 
som du kan prædefinere på 
forhånd? Det kan være alt 
fra spareadfærd til indkøbs-
aftaler.

Lad dig inspirere af Guldsmeden Hotels

Standardindstillinger er mere end en indkøbs-
ordning - Kulturforandringer kræver bred for-
ankring og håndgribelig handling. Derfor kan 
det være en oplagt rutine at sikre, at møder 
aldrig fører til tvivl eller tomgang. Derfor har 
vi lavet indsatskort til fælles forpligtelse. På 
den måde kan du standardisere en konstruk-
tiv kultur, hvor ansvaret ikke blot lander hos 
referattager. 

Her er to vigtige adfærdspointer:
 » Vi mennesker er optimistiske om frem-

tiden. Derfor kan en ide, vi har talt om 
onsdag, være meget ukonkret fredag, når 
vi genbesøger den.

 » Det er en rigtig god ide at skrive individu-
elle kort og slutte med at læse sit kort op 
efter tur. Det forpligter og understøtter 
standardindstillingen som vane.

Bæredygtighed har altid været et hjertebarn for ejerne af hotelkæden Guldsmeden Hotels. De benytter 
materialer, der kan genbruges, og som har mindst mulig negativ effekt på miljøet. Maden er økomærket, og 
plejeprodukterne er selvudviklede. Hotelkæden er certificeret af Green Globe i alt framøbler, energi- og vand-
forbrug til de ansattes adfærd. Disse principper går igen i Guldsmedens strategi og målsætning. Som indkøber 
er der fx ikke at valg mellem bæredygtige og ikke bæredygtige produkter. Den beslutning er truffet på forhånd 
indarbejdet i indkøbsaftaler mv.

Bæredygtighed har altid været et hjertebarn for ejerne af hotelkæden Guldsmeden Hotels. De benytter 
materialer, der kan genbruges, og som har mindst mulig negativ effekt på miljøet. Maden er økomærket, og 
plejeprodukterne er selvudviklede. Hotelkæden er certificeret af Green Globe i alt framøbler, energi- og vand-
forbrug til de ansattes adfærd. Disse principper går igen i Guldsmedens strategi og målsætning. Som indkøber 
er der fx ikke at valg mellem bæredygtige og ikke bæredygtige produkter. Den beslutning er truffet på forhånd 
indarbejdet i indkøbsaftaler mv.



Indsatskort efter ____________________________________ d. ___ /___  /20___ 

Jeg, __________________________________________________, forpligter mig hermed til at 

    •  undersøge
    •  videreudvikle
    •  holde et møde om
    • 

følgende indsats: 

_________________________________________________________________________________.

Eventuelt: 
Det gør jeg sammen med: 

_________________________________________________________________________________.

Indsatskort efter ____________________________________ d. ___ /___  /20___ 

Jeg, __________________________________________________, forpligter mig hermed til at 

    •  undersøge
    •  videreudvikle
    •  holde et møde om
    • 

følgende indsats: 

_________________________________________________________________________________.

Eventuelt: 
Det gør jeg sammen med: 

_________________________________________________________________________________.



Vejen mod en grønnere bundlinje
Tribeca NV har af to omgange været involveret i et projekt med Bæredygtig Bundlinje. I det første projekt blev 
energiforbuget gennemgået af FlexMeter. De lavede en analyse af, hvor Tribeca NV havde mulighed for at spare 
på strømmen. Små ting som hvornår ovnen blev tændt og at slukke for emhætten efter endt arbejdsdag, gav en 
årlig besparelse på ca. 40.000kr. 
Det var ikke kun energiforbruget, som var i centrum for Tribeca NV. De var også interesserede i at se på, hvordan 
de kunne optimere deres affaldssortering. Det er en stor udfordring i restaurationsbranchen, hvor det først 

og fremmest handler om, at gæsterne har en god oplevelse og i 
mindre grad, hvorvidt løgskrællerne kommer i den grønne eller sorte 
affaldsspand. 
Tribeca NV deler affaldsrum med flere andre virksomheder. 
Derfor var første skridt at indkalde dem til et møde med en 
skraldeleverandør. Tribeca NV tog teten og fik gjort affaldsskuret 
klar til affaldssortering, og der blev sat runde, sorte spande i 
køkkenet til sortering af bioaffald. 

Det er farverne, der gør forskellen
Affaldssortering stod også på Tribeca NVs ønskeliste, da de indgik et 
samarbejde med Bæredygtig Bundlinje og adfærdsbureauet bro. 

Denne gang var der særligt fokus på affaldsspandene inde i køkkenet. Dem til bioaffald blev erstattet 
med grønne, større affaldsspande udstyret med bioposer, så de blev nemmere for personalet at tømme. 
Affaldssorteringen blev mere intuitiv for kokkene, og derfor blev de nye affaldsspande mere anvendt, mener 
Rebeca Johansen, som er brand manager. Derudover er 
tjenerne også begyndt at sortere i metal. De har fået et glas 
ved baren placeret der, hvor de åbner sodavandsflasker, og 
det har haft en positiv effekt på kunderne også. Flere af dem 
har kommenteret, at kapslerne ikke ryger i affaldsspanden 
sammen med restaffaldet.

Rebeccas bedste råd
Affaldssortering kræver implementering af nye vaner hos 
personalet. Rebecca har to gode råd til dig, der gerne vil i gang 
med at affaldssortere: 

”Det første man skal gøre er at kontakte en renovationsleveran-
dør. De har god know how, og har bl.a. vejledt os i hvor mange 
fraktioner vi med fordel kunne sortere i. Det er nødvendigt, fordi 
det kræver træning at affaldssortere. Det er ikke nemt, og der 
er mange fraktioner, man kan blive i tvivl om, hvor skal hen. De 
fortæller også om, hvor ofte affaldsspandene skal tømmes, og 
hvor store de skal være. Derudover skal man også sørge for, at 
ens personale forstår budskabet og meningen med det: Hvorfor 
er det, de skal 
affaldssortere?” 

- Rebecca Johansen, Brand Manager, Tribeca NV

Sådan får du kokke til at sortere deres bioaffald

Adfærdsprincip: 
Objektiv adfærd
Vi gør ikke altid, hvad vi tror 

Vi mennesker er mestre i at hu-
ske vores adfærd anderledes, end 
den reelt er. Derfor er det vigtigt 
at finde en måde at måle eller 
observere, hvad der faktisk sker. 

Lad dig inspirere af Tribeca NV

Det er vigtigt at basere sin indsats på 
reel viden – hvordan er den faktiske 
adfærd? Hvis du ikke har lyst til at 
starte med at springe ud i skraldesku-
ret og rode affaldet igennem, kan du 
tage en test – sådan en har vi lavet til 
dig på næste side. 

Her er to vigtige adfærdspointer:
 » Vi overvurderer vores egen evne 

– så den bedste måde at vurdere 
den er at udfordre den – fx med en 
test.

 » Hvis du gerne vil lave et system 
mere intuitivt, skal du vide hvad 
der reelt er svært at sortere, og 
hvad der er let. Og ikke bare ud fra 
logik, men ud fra beviselig adfærd. 

I Nordvests hyggelige gader ligger Tribeca NV. Tribeca NV er en restaurant, der består af tre forskellige ind-
gange, der alle tre inviterer gæster ind til forskellige madspecialer. Tribeca Bites and Wine, byder på lette 
bidder, snacks og gode vine. Tribeca Beer and Pizza Lab er Københavns første pizza og øl laboratorium. Tribeca 
nxt door er et stemningsfuldt lokale, som byder indenfor til selskaber, møder og konferencer, og om dagen lejer 
de deres køkken ud til catering. 



Bioaffald: Plast: net til citroner og skyllet kødbakke Pap: æggebakke og frugtkasse
Metal: sølvpapir og ødelagt gryde Glas: smadret drikkeglas og skyllet syltetøjsglas,med låg Papir: avis og kvitteringer 
Restaffald: mayonnaisetube (kan ikke blive ren nok til metal) og mælkekarton (ikke pap pga. plastikbelægning inden i) 

Rigtige svar:



Genanvendelige fraktioner går spildt i affaldsspandene
Siden Bremen Teater åbnede dørene første gang, har teatret haft et stort fokus på bæredygtige løsninger. Gamle 
køleskabe er udskiftet med kølerum. Belysningen er skiftet til LED-lys. Grøn strøm bliver leveret fra SEAS NVE. 
Og mange flere initiativer er sat i værk. Men når teatret åbner dørene, og 600 forventningsfulde gæster træder 
indenfor, ender glas, flasker, plastik m.m. i samme affaldsspand til miljøets og teatrets store ærgrelse. Den udfor-
dring satte Teaterleder Søren fokus på. I samarbejde med Bæredygtig Bundlinje og adfærdsbureauet bro blev det 
undersøgt, hvordan de kunne lykkes med at få gæsterne til at sortere deres affald og dermed reducere udlednin-
gen af CO2. 

Adfærdsanalyse og udvikling af sorteringsstation
I samarbejde med bro blev der udført en analyse, der kortlagde gæsternes 
adfærd og affaldet i affaldsspandene. Den indebar både observationer 
og interviews med Søren og gæsterne på teatret. bro udviklede dernæst 
forskellige nudges. Der blev sat forhindringer op, der hvor gæsterne uhen-
sigtsmæssigt placerede deres affald. Det indebar blandt andet hældninger 
på højttaleren i foyeren. Affaldsspande i teatersalen blev fjernet, og så 
blev der udviklet en sorteringsstation. Sorteringsstationen blev strategisk 
placeret i foyeren, der hvor analysen havde vist, at det ville være smart. 
Affaldsstationen var formet efter fraktionerne i foyeren og havde skiltning, 
der gjorde det nemt for gæsterne hurtigt at afkode, hvor deres affald skul-
le hen. Ud fra den første test var der positiv feedback fra gæsterne, som 
gerne ville gøre en indsats for at sortere korrekt.  

Bremens gæster er vilde med sorteringssystemet
Søren og hans team blev begejstrede for de tidlige resultater. 
På baggrund af den indsamlede data vurderes det, at Bremen 
Teaters årlige materialebesparelse var på 0,3 ton affald. Det 
svarer til 0,4 ton CO2-reduktion årligt. Investeringsbehovet 
var på 3.000 kr., som var udgifter til at bygge en sorterings-
vogn. Tallene afhænger af antallet af shows årligt, antallet af 
gæster og deres købelyst. Sørens team er ved at videreudvikle 
sorteringsstationen, så den passer endnu bedre til gæsternes 
adfærd.
 

”Vi kan tydeligt se, hvor de forskellige fraktioner opstår. Fx i 
entreen er der papir, fordi vores gæster viser deres billetter her, 
og så er der behov for en større affaldsspand til plastik i foyer-
en, hvor gæsterne smider deres tomme fadølskrus ud. Placerin-
gen af affaldsspande i forhold til fraktionerne har vi brugt. Den 
største udfordring har været skiltningen af affaldssorteringen. 
Det skal man kommunikere meget tydeligt, så gæsterne kan 
afkode det på et splitsekund.”

- Søren Hvidt, teaterleder, Bremen Teater

Søren fik teatergæster til at sortere affald

Adfærdsprincip: 
Nemhed trumfer alt
Vi gør det, som er nemt.

Derfor skal du altid sørge 
for at fjerne så meget 
besvær som muligt mel-
lem din modtager og den 
ønskede adfærd. Fx ved 
at gøre skiltningen og 
affaldet i hånden til en 1:1 
sammenligning.

Lad dig inspirere af Bremen Teater

Næste side viser skilte fra nogle af de 
mest almindelige affaldsfraktioner, 
som man kan møde som gæst, med 
plads til at lime fotos ind, skrive eller 
tegne. Tag imod et praj fra os og Bre-
men Teater: kast et blik i dine skralde-
spande – så kan du se, hvad der skal 
være i de hvide felter. 

Her er to vigtige adfærdspointer: 
 » Du skal undersøge affaldet og 

situationen, så du kan give mål-
rettet vejledning lige der, hvor den 
foregår.

 » Hvis 99 % af det metal, gæsterne 
smider ud er kapsler, så skal der 
være et billede af en kapsel. Hvis 
der er noget, de har svært ved, skal 
der også være et billede af det. 
Simpelt nok.

Det moderne kulturhus, Bremen Teater, som ligger midt i København, præsenterer årligt 250+ arrangementer 
inden for teater, comedy, film, podcast, foredrag og koncerter. Om aftenen i weekenderne bliver teatret om-
dannet til natklub, og årligt besøger omkring 200.000 gæster teatret.
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