
Forankring af grøn forandring i din virksomhed



Tid Emne Oplægsholder

12.30 - 12:45 Velkommen og dagens program
Projektleder Charlotte Hald Pratt og 
Pia Brandsnes, koordinator for Serviceøkonom-
uddannelsen i Hillerød, Cphbusiness

12.45 - 12.55 Introduktion til muligheder i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, 
projektleder for Bæredygtig Bundlinje 2.0

12.55 - 13.20
Introduktion til hvordan du forankrer indsatser i din virksomhed 
ved at kigge på forandringens grundbegreber og pointer i forhold til 
medarbejdere

Pia Brandsnes, koordinator for Serviceøkonom-
uddannelsen i Hillerød, Cphbusiness

13.20 - 13.30 Online Pause

13.30 - 14.00 Gode råd til implementering af nye grønne tiltag i virksomheden

Julie M. Quistgaard, tidligere forretningsudvikler 
for kantinevirksomheden Cheval Blanc, nu ansat 
som faglig rådgiver for et bæredygtigt 
fødevaresystem i Københavns Kommune

14.00 - 14.25 Tilpasning af grønne tiltag til vores kunder
Anne-Kathrine Jensen kaldet  “Trille”, 
ejer af B-hageriet – Økologisk og 
bæredygtighedsfokuseret cafe i Hillerød

14.25 - 14.35 Online Pause

14.35 - 15.05 Sådan arbejder vi med grønne tiltag på hotellet Uffe Hjaltelin Bressing,  Green Officer, Hotel 
Absalon

15.05 - 15.15 
Få hjælp til forankring af bæredygtighedstiltag via Bæredygtig 
Bundlinje 2.0 Nana Foxby Jacobsen, rådgiver fra Blue Tree 

15.15 - 15.30 Opsamling og tak for i dag



Forankring af grøn forandring i din virksomhed



Forankring af indsatsen

Effekten af øget bæredygtigheds fokus 



Enten eller?
Man behøver ikke at vælge.

Fokuser på nogle stykker ad gangen uden at miste modet.

.

Det handler om balancen og det holistiske syn på bæredygtighed.

Man får ikke cirkulær økonomi uden at tænke i helheder.



Forskellen imellem ansvarsområder 
– SMV 

Med Energicheck rapporten i den ene hånd og kundeoplevelsen og 
medarbejdere i den anden

Når kundeoplevelsen er produktet kan man ikke bare fjerne det de 
forventer sig, så det kræver:
• Kommunikation af begrundelser 
• Nye løsninger som dækker samme behov.



Kundernes forventninger til værtskabet

• Hvis kunderne forventer mini-shampoo
• Hvis kunderne føler sig pressede af alt det nye de skal gøre

• Hvis kunderne forventer papirmateriale i en præsentationsmappe til en 
konference

Foto lånt fra konference om 
bæredygtigt byggeri – mange 
trykte brochurer 



Størrelsen betyder noget

• Tekniske check er ofte fokuserede 
udelukkende på forbruget og spild i tal.

• Servicevirksomheden skal afstemme med kundernes 
forventninger

• Med økonomien i implementeringen

• SMV’er har brug for at tage de mindre ændringer først

• Ændringer som kræver kæmpe investeringer eller politisk 
lobbyisme – kan kun være inspiration 



Forandringsledelsen

• Kurt Lewin - Vi er frosne i vores daglige rutiner

• John Kotter ”Den brændende platform” – dvs. det der gør, at
en forandring er tvingende nødvendig, fordi det danner basis
for, at man er villig til at ændre på noget.

John Kotter



Det informerede valg

• Det er ikke forandringen i sig selv mennesker modsætter sig.

• Danmark er en individualistisk kultur

• Vi kræver det informerede tilvalg vi forstår



Nudging
At gøre det rigtige valg nemt 



En rejse helt ind i sindet

• Den ægte værdiændring 

• Når vi ikke kan forestille os at gøre andet.

• Organisationens entusiasme skal kunne mærkes 



Kom ud af comfortzonen et øjeblik 

- alt det vi kunne ændre på bare en uge, da platformen 
brændte med Corona?



En af Coronakrisens gaver til os 

• En enestående mulighed lige nu for en ny start.

• Reboarding bruges normalt til enkelte medarbejdere

• Nu har vi store mængder af medarbejdere som vender tilbage

• Enestående Re-boarding chance – tilsat bæredygtigheds 
elementer som det nye



Oplevelsesdesign og ledelse

• At vende tilbage til arbejdspladsen efter Corona, er for 
mange en drøm der går i opfyldelse.

• I oplevelsesdesign ved vi, at hvis folk får præcis det de har 
forventet, bliver de lidt skuffede!

Innovativt
Traditionelt

Unik
Velkendt

Nyt
Historisk



Bæredygtighed –
som det nye i reboardingen

• Forventningerne er høje 

• Vi har også brug for noget nyt, og noget overraskende.

• Så lad os give alle det gammelkendte  tilbage - men reboardet 
på en ny og mere bæredygtig måde.



Cirkulær økonomi – uden affald

- også i masker, pap og håndsprit og alt det andet corona-
materiale. 

- Kan vi gøre det?



Kahoot-tid!

Frem med telefonerne log på www.kahoot.it Pin 903905

http://www.kahoot.it/

