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Konsulent | Projektleder | Underviser

Erfaringer indenfor:

 Strategi og Grøn forretningsudvikling
 Processer og værdikæder
 Digitalisering og teknologiske løsninger
 Organisationsforandring og mennesker
 Certificeret inden for GRI bæredygtighedsrapportering, UN Global Compact og UN Guiding 

Principles, Miljøledelse (ISO).

Nana Foxby-Jacobsen

Rådgivning | Udvikling | Implementering

Fokusområder:
 Strategisk forretningsudvikling
 Cirkulær produktudvikling
 Opfyldelse af verdensmålene
 Implementering af forretningsmodeller
 Forankring af bæredygtighedstiltag i organisationen
 Rapportering og styring.

Blue Tree ApS

Blue Tree ApS
Rådgivning om strategisk 

bæredygtighed og 
implementering af grønne 

forretningsmodeller
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Ambitioner og strategisk retning definere indholdet i 
virksomhedens grønne forretningsmodel



16-03-2021 5BLUE TREE

Implementering af grøn forretningsmodel – 3 trin

32

Involvering og engagement

Gevinstrealisering 
- indtjening og 

samfundsansvar

Styring af tiltag og 
målepunkter

Identificering af indsatser

Forandringsledelse og 
kommunikation

• Operationel 
beslutningsgrundlag

• Projekt plan
• Design af bæredygtig 

forretningsmodel

• Bæredygtig 
forretningsmodel

• Styrings- og ledelsessystem
• Forankring internt og 

eksternt

<Analyse og design Implementering Operationalisering

Processer og 
systemer

Organisation og 
interessenter

Strategi

Tilgang og målsætningDet rigtig scope

Ansvaret, kompetencer 
og ressourcer

Hvor vil I hen og 
hvad vil I opnå

1

• Implementering af 
forretningsmodel

• Udrulnings handlingsplan
• Engagering og kompetence 

opbygning



Gode råd til succesfuld implementering af grøn forretningsmodel 

Små skridt, målbart og 
mange iterationer
• Anvend ‘elefant’-metoden –

foretag store ændringer i små 
bidder

• Start med alt som er let at 
ændre 

• Måle på det – så I kan se 
forbedringerne

• Sikre en iterativ proces.

Sikre at alle er med!
• Ledelsesopbakning er 

nødvendigt hele vejen
• Involver og engager 

medarbejder og nøgle-
interessenter.
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Strategisk balance
• Udvikling af det strategisk 

perspektiv i forhold til kerne i 
virksomheden

• Tænke modenhedsudvikling af 
såvel virksomhed som af 
interessenter

• think big - act small - move fast.



Fra ubevidst til bevidst 
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Råd fra virksomheder
• Betragt det som en modenhedsrejse
• Kræver ændring af vaner 
• Lav tingene om løbende – i stedt for at holde lange 

arbejdsmøder
• Vær nysgerrighed
• Kan ikke beregne alt
• Måle på alle tiltag
• Skabe en attraktiv arbejdsplads

Så går bæredygtighed fra at være et værktøj til at 
blive en del af virksomhedens fundament! 

Værdien for din virksomhed
ved at arbejde statistisk og 

målrettet med bæredygtighed, 
er at det giver en bevidst tilgang 
til at kunne differencerne sig, gå 

målbevidst til nye markeder, 
skaber robusthed og mulighed 

for produktudvikling. 
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