
Velkommen til inspirationsdag!





“Problems cannot be 
solved at the same 
level of awareness 
that created them.”

– Albert Einstein



Nogle gange kan skridtet fra det lineære til det 
cirkulære kræve et sprint



12:30 Velkommen
ved Sara Bach, projektleder i Gate 21

12:45 Digitalisering handler om mennesker – og alle kan være med
ved Mark Hoppe og Jonas Deibjerg Rasmussen, Regndans

13:15 Hvad kan vi lære i krydsfeltet mellem cirkulær økonomi og digitalisering?
ved Trine Plambech, Leder af forretningsområdet Digital Grøn Omstilling, Alexandra Instituttet

13:40 Pause

14:00 Cirkeltræning for virksomheder
Coachingpanel: Regndans – Alexandra Instituttet – Gate 21

Station 1: Gensalg
Heidi Imer Sigvardt, CEO, Rehaps

Station 2: Take-back-system
Maria Fryd, ejer, Wehlers Møbler

Station 3: Brugeradfærd
Christina Borreschmidt, Marketing & kreativ ansvarlig, Partneren

15:30 Sådan kommer du selv i gang
ved Mads Ohland-Andersen, projektleder i Gate 21

15:45 Tak for i dag



Cirkulær

Digital

Design





Udlejning af værktøjer 
i byggebranchen

Takeback-system for legetøj fra 
institutioner

Materialebank for 
brugte klinker

Nethire Dantoy Klinker Outdoor







Tempo Mod Kreativitet

Radikal forandring kræver



Tænk med dine hænder – ét skridt ad 
gangen! 



TRINE PLAMBECH
LEDER AF FORSKNINGS- OG FORRETNINGSOMRÅDET DIGITAL BÆREDYGTIG OMSTILLING

GATE21, 10.11.2022, ALBERTSLUND

DIGITALISERING 
FREMMER 
BÆREDYGTIGHED



Trine Plambech

Leder af forretnings- og forskningsområdet Digital 
Bæredygtig Omstilling ved Alexandra Instituttet.

+20 års erfaring med bæredygtig innovation.

Medlem af

• Bevillingsudvalg i regi af den nationale miljøteknologiklynge

• The Mission: Designing Our Irresistible Circular Society

• Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab 
c/o Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

• Censorkorpset ved KU, AAU, RUC og ITU samt 
specialevejleder

UDDANNET

INTERAKTIONSDESIGNER

CAND.IT, ITU

LANDSKABSARKITEKT

CAND.HORT.ARCH, KU

BACHELOR I

MILJØPLANLÆGNING OG

PSYKOLOGI VED RUC OG

STOCKHOLMS UNIVERSITET



Alexandra Instituttet

VORES MISSION ER:

at skabe værdi gennem forankring af it-forskning i 
danske virksomheder.

MED VISIONEN OM:

at vi sammen skaber fremtidens digitale Danmark.

Alexandra Instituttet skaber fremdrift mod FNs 
verdensmål 



Alexandra 
Instituttet

• Vi arbejder for at skabe fremtidens digitale 
Danmark – sammen med ambitiøse danske 
virksomheder. 

• Vi har forpligtet os til at basere vores arbejde på 
den nyeste it-forskning og udbrede teknologisk 
viden i Danmark.  

• Vi deltager i forskningsprojekter med danske og 
udenlandske it-universiteter og virksomheder, så 
den nyeste viden kan bruges til at skabe værdi
og styrke konkurrenceevnen.



Sammen med os kan du få svar på:

ALEXANDRA INSTITUTTET

• Hvordan kan digitale teknologier fremme jeres 
bæredygtige omstilling? Fra ide til virkelighed

• Hvordan skal jeres strategi for digital grøn 
omstilling se ud?

• Hvordan kan I organisatorisk drive en 
bæredygtig omstilling og få medarbejderne og 
værdikæde til at bakke op om den bæredygtige 
omstilling?

• Hvilken adfærd, holdning og værdier har jeres 
brugere? Hvordan kan vi udforme vores løsninger, 
så de skaber størst værdi?

Digitale 
teknologier

Strategi

Organisation

Bruger-
kontekst

Bruger-
feedback

Design og 
implementering



Verden som vi 
kender den er 
under forandring



Udfordringer ændrer verden som vi kender den
URBANISERING

KLIMAFORANDRINGERRESSOURCEKNAPHED

ØGET FOKUS PÅ SUNDHED

BIODIVERSITET

BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING



Digitalisering kan 
bidrage til alle 17 

verdensmål

Kunstig intelligens (AI)

Blockchain

Droner

Digitale services

Machine Learning

Big data

Robotter

Sensorer

Billedgenkendelse

Internet of Things (IoT)

Visualisering



1. Digital adgang: Digital forbindelse mellem 
mennesker indbyrdes og mellem mennesker 
og Internettet 

2. Cloud: Avancerede skalerbare it-løsninger 
og tredjeparts-services placeret i ‘skyen’

3. Kognitive systemer: Brug af avanceret 
dataanalyse, maskinlæring og kunstig 
intelligens til at udtrække information af store 
datamængder

4. Blockchain: En teknologi der gør det 
muligt for to parter at gennemføre krypterede 
transaktioner på en verificerbar måde uden at 
involvere en tredjepart

5. Hurtigt Internet: Næste generations 
internetadgang – kaldet 5G – med 
uovertrufne hastigheder og kapacitet

6. IoT (Internet of Things): Fysiske enheder 
kobles til Internettet og kan kommunikere 
indbyrdes – og med mennesker

7. Digital Reality: En digitalt simuleret verden 
(Virtual Reality) eller et digitalt lag på den 
fysiske verden (Augmented Reality)

Når vi taler om digitalisering som afgørende for den bæredygtige omstilling og 2030-agendaen, så er det især disse 7 
teknologier, som tilsammen vi få afgørende betydning:

Digitalisering er en løftestang for 2030-agendaen



Digitalisering fremmer…
Fællesskaber og dialog – hvor vi skaber relationer 
og deler informationer, ideer og muligheder

Monitorering og sporing – der skaber transparens 
ift. vores påvirkning på omgivelserne, så vi kan 
iværksætte målrettede tiltag

Analyser af store mængder data, der gør det 
muligt for os at optimere processer og procedurer 
og forudsige, hvor vi bør gribe ind

Forbedring af menneskers evner med 
automatiserede systemer, der udfører aktiviteter 
for os, hvorved den fysiske og den digitale verden 
smelter sammen

(Eionet Report - ETC/WMGE 2021/5, June 2021
Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030, GeSI, Deloitte, Sep. 2020)



Digitainability Den digitale og den bæredygtige 
transformation bliver nødt til at være 
parallelle, og de har en berigende effekt på 
hinanden (Lichtenthaler, 2021).

Digitainability: The Combined Effects of the Megatrends 
Digitalization and Sustainability



Nu vil jeg 
fortælle 
om… 

Digitainability-eksempler inden for 
energi, cirkulær økonomi og adfærd



Energi



Fremtidens digitale energiinfrastruktur

FORANDRINGEN: Grønne energikilder skal kobles og 
forbindes på nye måder, fjernvarme og varmepumper skal 
styres digitalt, elbiler skal oplades intelligent, forbrugerne 
skal bruge energi på nye måder, vi skal opkobles i 
energifællesskaber – og vigtigst af alt, så skal hele 
energisystemet være fossilfrit om ganske kort tid. 

DIGITALISERING BINDER DET HELE SAMMEN: 
De mange komponenter i energisystemet skal respondere 
på hinanden og spille sammen som instrumenter i et 
symfoniorkester. Og dirigenten, der skal få det hele til at 
spille sammen, er digitalisering.

DER SKAL VÆRE STYR PÅ DATASIKKERHEDEN: 
Datasikkerhed bliver et centralt område, da data skal skifte 
mellem så mange aktører. Samtidig skal borgernes og 
andres sikkerhed og privatliv sikres. 



Cirkulær økonomi



Eliminate. Circulate. Regenerate.

Omstillingen til vedvarende energi er vital for at tackle 

klimaforandringerne, men det kan ikke stå alene, hvis vi vil 

reducere CO2-udledningen og nå Paris-aftalen. 

45% af den globale CO2-udledning kommer fra 
måden, vi fremstiller og bruger produkter/‘ting-og-
sager’ og fødevarer. 

Det betyder, at der er behov for at omstille og redesigne vores 

TAKE-MAKE-WASTE økonomi til cirkulær økonomi, 

… så vi eliminerer affald og forurening, cirkulerer produkter og 

materialer og regenererer vores natur.

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2022)



Eliminate • Produkter skal designes, så 
materialeforbruget mindskes og brugen 
af skadelige materialer og affald 
mindskes/undgås. 

• Produkter skal designes, så de er 
holdbare.

• Produkter skal designes, så det er muligt 
at reparere dem. 

• Produkter skal designes, så de kan 
genbruges flere gange.



Bedre produktdesign med digitale tvillinger

SIMULERING: Med en digital tvilling af et nyt produkt 
kan man afprøve designet og forskellige materialer, 
konstruktioner etc. for at finde den bedste løsning, der 
benytter mindst muligt materiale, er holdbar, og som sikrer, 
at produktet kan repareres.  

Man kan simulere, hvordan produktet vil reagere på brug 
under forskellige forhold. 

ANDRE DATA: Andre data – fx vejrdata – kan inkluderes 
for at tage højde for lokale forhold.



Bedre vedligehold og drift

DEN DIGITALE TVILLING BLIVER MERE OG 
MERE AVANCERET: Ved løbende at opsamle virkelige 
sensordata fra brugen af produktet, bliver den digitale 
tvilling mere og mere avanceret. 

VIDEN OM HVORNÅR DET ER TID TIL 
VEDLIGEHOLD: Man kan forudsige og tilpasse fx 
vedligeholdelse, så produktet holder længst muligt

ALARM HVIS PRODUKTET ER VED AT GÅ I 
STYKKER: Hvis noget afviger fra normalen så får man en 
melding – man kan således nå at servicere produktet inden 
det går helt i stykker, så man øger oppetid og holdbarhed.



Robotter skaber bedre arbejdsforhold og 
mere avanceret produktion



Lettere reparation med Augmented Reality

LETTERE REPARATION OG TJEK AF 
PRODUKTET FOR FEJL: Augmented Reality betyder, 
at man lægger et virtuelt lag oven på virkeligheden. På den 
måde kan man opdage fejl og se, om installationer er 
foretaget korrekt. Det giver øget bæredygtighed, fordi man 
sparer transport og tid på fejlleverancer og udbedring af 
forkert monterede dele.

REMOTE INSTRUKTION OG TRÆNING: Fx give de 
medarbejdere, der har ansvar for drift, remote instruktion 
og træning med AR. 

Alexandra Instituttet og MADE for One2Feed





Alexandra Instituttet for Sund & Bælt

Reparation og vedligehold af betonkonstruktioner



Circulate • Produkter skal designes, så de ultimativt 
kan genanvendes som en ny ressource i 
nye produkter.



Øget sporbarhed og transparens med blockchain

ØGET GENANVENDELSE: Vi skal i højere grad 
genbruge de eksisterende materialer. Indtil videre har det 
været svært – blandt andet grundet manglende garanti og 
ringe datagrundlag. Blockchain-teknologien kan muligvis 
bane vejen for mere genbrug og cirkulær økonomi.

SERVICES: Vi skal kunne tilbyde services til eksisterende 
produkter for at øge deres værdi. Virksomheder, der lejer 
deres produkter ud, vil have et øget incitament for at 
udvikle produkter af høj kvalitet med lang holdbarhed.

TAKE-BACK-ORDNINGER: Digitalisering kan benyttes 
til at udvikle take-back-ordninger, så produkterne ikke 
ender på lossepladsen/forbrændingen efter endt brug.



Regenerate • I den regenerative økonomi vil man ikke 
blot sigte på at minimere belastningen af 
økosystemet men bidrage til, at det bliver 
styrket.



• styrket.

Illustration fra Mandag Morgen: Den regenerative 
økonomi genopbygger økosystemerne, 21.06.2021

Spørg: Hvad kan jeg 
bidrage med, ikke 
hvad kan jeg få ud af 
det



Vores aktiviteter skal have en positiv, 
genoprettende virkning
VÆRDIEN AF NATURRESSOURCERNE: Naturen 
leverer os mange tjenester, som vi er helt afhængige af for 
at opretholde vores liv på jorden: ren luft, vand, muldjord, 
bier til bestøvning mv.

DANMARKS EARTH OVERSHOOT DAY 2022: 28. 
MARTS: Som danskere bruger vi 4 gange så mange 
ressourcer, som planeten kan genskabe, på et fuldt 
kalenderår.

VI SKAL GIVE TILBAGE: Vi skal finde nye måder at 
producere og leve på, som ikke belaster klimaet eller 
udrydder plante- og dyrearter. Vi er nødt til at reparere og 
genoprette økosystemet



Naturgenopretning

VILDTOVERVÅGNING: Visual Computing kan benyttes 
til overvågning af råvildt og krondyr. Automatisk 
artsbestemmelse og vildtovervågning med deep learning 
og avanceret billedanalyse kan erstatte manuelle 
optællingsprocesser. Man kan fx følge med i, hvilke dyr der 
benytter en vildtpassage – og om der er en udvikling over 
tid. 

AREALOVERVÅGNING: Med visual computing kan 
man overvåge udviklingen af naturområder/landbrug som fx 
Naturgenopretning Regen Network (USA).

MINDSKE OVERFISKERI OG KRYBSKYTTERI: 
Automatisk kontrol af fiskeri vha. machine learning, der ud 
fra data om skibes placering afslører, om der fiskes ulovligt.

Alexandra Instituttet for Miljøstyrelsen



Fremme biodiversitet med Visual Computing og AI

MINDSKE/UNDGÅ BRUG AF PESTICICER: Opdage 
skadedyr – fx hindbærsnudebiller, før de forvolder for 
meget skade, så brugen af pesticider kan 
mindskes/undgås.

EN SUND OG NÆRENDE JORD: Monitorere hvordan 
livet i jorden har det og kun give lige præcis den mængde 
vand, gødning mv., som planten har brug for.

PASSE PÅ BIERNE: Sensorer i bistader gør, at man kan 
indsamle data data over flere sæsoner for at forudsige, 
hvordan bierne bedst passes de kommende år.

Alexandra Instituttet for Croptimate 



Øget resiliens

KLIMATILPASNING: Kraftige regnvejrshændelser bliver 
stadigt mere hyppige, og der bliver behov for at tilpasse 
byerne, så oversvømmelser kan mindskes og skader 
undgås. Oversvømmelser er dyre, og det skaber stor 
utryghed for borgerne, hvis de skal leve med tanken om, at 
deres hjem kan blive oversvømmet. 

BESLUTNINGSSTØTTE TIL BYUDVIKLING: Med 
kunstig intelligens kan man på baggrund af historiske data 
simulere, hvordan forskellige typer af skybrud og 
vandstandsstigninger vil påvirke byen. Det Dynamiske 
Oversvømmelseskort vil hele tiden blive forbedret og 
tilpasset, i takt med at nye data samles ind.

Alexandra Instituttet har bidraget til Scalcos udvikling af Det 
Dynamiske Oversvømmelseskort



Flere eksempler på regenerate

Climeworks. Selskabet har udviklet en teknologi til at filtrere 
luft, så der trækkes CO2 ud, som derefter pumpes ned i 
underjordiske klippelag, hvor det koncentrerede kuldioxid 
omdannes til mineraler. Climeworks har installationer på 
Island, hvor der er masser af geotermisk energi til at drive 
processen, og hvor undergrunden kan optage kuldioxiden.

Det danske firma Ecocon har udviklet en anden, produktiv 
måde at opsuge og lagre CO2 på. Ecocon fremstiller 
færdige vægge som elementer til byggeri. Væggene er 
bygget med et skelet i træ og isolation af komprimeret 
halm. Træet og halmen har bundet CO2 under væksten. 
Desuden er det materialer, der giver et godt indeklima og 
en god lyddæmpning.

Spørg: Hvad kan jeg bidrage med, ikke hvad kan jeg få 
ud af det



Mobilisering og 
involvering af borgerne
– værdien af det 
antropologiske studie



At invitere til bæredygtig adfærd

Hvis vi vil lykkes med bæredygtighed, 
skal vi have mennesker med. Mennesker 
bidrager med deres handlinger og 
beslutninger til øget bæredygtighed.

ANTROPOLOGISKE STUDIER GIVER 
INDSIGTER I: 

• Menneskers adfærd og betydningen af den 
kontekst, vi agerer i. 

• Hvad der egentlig spiller ind, når vi træffer 
beslutninger.

• Hvordan man bedst virkeliggør omstilling og 
skaber den rette organisation og strategi.



Den tomme 
makreldåse

Alexandra Instituttet for Frederiksberg kommune.



Lufttørring i 
stedet for 
tørretumbler

Alexandra Instituttet for Realdania, Kvotehuset.



Isolering på 
loftet



Isolering på 
loftet



Et kortere 
brusebad

Alexandra Instituttet for Aguardio.



Nudging af turister til bæredygtige valg



Mere bæredygtigt 
internet og grønne 
indkøb



Mere 
bæredygtigt 
internet

• Brugen af digitale teknologier er et gode for klimaet. For 
hvert kilo CO2, der kan tilskrives internetbrug, sparer du 1,5 
kg CO2 andre steder i samfundet på grund af smarte digitale 
løsninger. Dvs. digitale teknologier sparer i dag 1,5 gange 
eget CO2 fodaftryk.

• Der er behov for fortsat at forbedre teknologierne på nye 
måder og bruge grøn energi.

• Energiforbrug og bæredygtighed bliver et 
konkurrenceparameter.

• Der er behov for et objektivt værktøj til at evaluere og 
certificere energi og CO2-aftryk for internettjenester.

• Der er behov for øget opmærksomhed ved indkøb og 
bortskaffelse af digitale apparater.



Vil du 
vide mere?



Alle udgivelser kan hentes på alexandra.dk/download-viden-om-digital-groen-omstilling

Udgivelser

GØR DEN KLIMATØVENDE
VIRKSOMHED GRØN

Alexandra Instituttet, 2021

ARKITEKTUR DER FREMMER
BÆREDYGTIG ADFÆRD, 2019

GRØN BUSINESS
– FREMTIDEN ER NU, 2018



Klar til dialog

TRINE PLAMBECH
Leder af forretningsområdet Digital Bæredygtig Omstilling

trine.plambech@alexandra.dk
Velkommen til at følge mig på linkedin



CIRKELTRÆNING 
FOR 

VIRKSOMHEDER 

DIGITALISERING MENNESKER 
OG ADFÆRD  

CIRKULÆR 
ØKONOMI





Cirkulær og digital forretningsudvikling
Heidi Sigvardt – rehaps.dk



Heidi Sigvardt
Ergoterapeut 

• Ergoterapeut med 20 år indenfor hjælpemidler
• Startede et helt andet sted – Psykologi og lægesekretær 

• Kommerciel karriere indenfor salg af hjælpemidler
• Salgsledelse, forretningsudvikling samt konsulent med hands-on

• Nuværende og sidste kapitel startede i 2018 – og derfor står jeg hér
• Hjertet banker for at udbrede hjælpemidler til flere 



rehaps
Online handelsportal go-live 2019

• Rehaps er skabt for at give aflagte hjælpemidler et nyt ”liv”
• ”Nye brugere til brugte hjælpemidler” 

• Bæredygtigt
• Kvalitetshjælpemidler med lang levetid

• Fagligt funderet
• Køberrådgivning og kvalitetsvurdering

• Datadrevet
• Klima-aftryk, konverteringsmål

• Sund fornuft
• Reducerer affald og hjælper en masse mennesker 



Bilbasen for hjælpemidler
Drømme og ambitioner

• Masser af brugte kvalitetshjælpemidler 
• Private investerer i hjælpemidler som aldrig før

• Kommunerne skal med på genbrugsbølgen for at nå målet
• Pilotprojekt med Næstved kommune

• Hønen og ægget
• Balance mellem købere og aktive annoncer

• Den kritiske masse
• Branding og trafik



Hvordan skaber Rehaps
opmærksomhed på deres platform 
på plejehjemschefens 
googlesøgning, kommunernes 
indkøbskataloger og hos hr. og fru 
Jensen?





En stol designet til at ændre møbelbranchen

Wehlers R.U.M. stole er beviset på, at det ved at designe efter 
principperne for cirkulært design er muligt at sænke emissioner og 
reducere brugen af nye materialer markant - alt sammen uden at gå på 
kompromis med hverken æstetik, pris eller kvalitet - hvilket forhåbentlig 
ændrer møbelindustrien for altid?

Vores mål i Wehlers er at være den forandring, vi ønsker at se i verden. 
Det handler ikke om at være den bedste i verden, men det handler om 
at være den bedste for verden. At bidrage positivt til vores globale 
velfærd ved at tage sig af tre store problemer på samme tid: 
Ressourceknaphed, ufattelig affaldsophobning og klimaændringer.





Hvordan får vi styrket Wehlers
foregangsrolle indenfor cirkulær design, 
øget kunders bevidsthed og skabt mere 
værdi ud af den digitale logbog?



Familieejet virksomhed, 
grundlagt i 2001

Bredt udvalg af serviceydelser 
indenfor erhvervsrengøring

Kunder fra mange forskellige 
brancher i hele landet

Professionel og seriøs 
samarbejdspartner –
vi opfylder Servicenormen

Certificeret i 
DS/INSTA 800 standarden

Vi investerer i teknologi 
og digitalisering

Vi passer på miljøet –
cirkulær økonomi, grøn 
politik og bæredygtighed

Beskæftiger mere end 
300 medarbejdere

ERHVERVSRENGØRING I  
PROFESSIONELLE HÆNDER

Vi er mangfoldige og har høje standarder når det 
gælder ordnede forhold (overenskomst med DI/SBA og 3F)

Vi passer på miljøet –
cirkulær økonomi, grøn 
politik og bæredygtighed



GCO FORLØB

Et forløb for SMV’er til at udvikle deres forretning i 
en mere bæredygtig og cirkulær retning.

(i samarbejde med Erhvervshuset Hovedstaden og 
konsulentfirmaet Viegand Maagøe og Gate 21)

Målet er at blive mere grønne og bæredygtige som virksomhed.
• En operationel bæredygtig forretningsmodel 
• Målbare operative mål/indsatsområder
• Et værktøj til at følge med i vores klimaaftryk
• En kommunikationsstrategi



1. Reducering af vores miljøbelastning – bl.a. genanvendelse, korrekt 
affaldshåndtering og udskiftning af bilflåden med el- og hybridbiler

2. Grøn indkøbspolitik - krav til leverandører og own label produkter 
der produceres lokalt for at minimere transport

3. Miljøvenlig kemi - herunder Svanemærkecertificering af 
rengøringsløsninger samt B Corp certificering

4. Klimavenlige rengøringsløsninger - beregningsmodel 
til kortlægning af CO2-udledning

VORES BÆREDYGTIGHEDS
INDSATSOMRÅDER



Som servicevirksomhed, er vores miljø- og 
klimaaftryk meget afhængigt af de rengøringsvalg, 
som vores kunder træffer.

 Kunderne skal med på vognen
 Udvikling af CO2 beregner, der kan måle 

CO2 aftrykket på vores rengøringsløsninger

KLIMAVENLIGE 
OG DATADREVNE 
RENGØRINGSLØSNINGER



PARTNERENS KLIMADASHBOARD

Hvordan får man sine kunder med på 
den grønne rejse? 

Digitalisering og visuelt overblik over potentialerne 
– formidling der skal hjælpe kunden med at 
ændre adfærd og træffe grønnere valg også 
internt i egen organisation. 



PARTNERENS KLIMADASHBOARD



SPEJLING           COACHING 

Forbrug af håndark:

Årlig CO2 udledning

• Nudging af medarb.
• Andre dispensere
• Sammenligninger
• Grøn, gul, rød forbrug

Toiletskyl ved rengøring: Plastposer til affald:

Årlig CO2 udledning

• Besparelse over tid
• Udskifte toiletter

Årlig CO2 udledning

• Ændre kultur, nye vaner
• Bedre affaldssortering
• Oplysning om sortering



Hvordan balancerer Partneren 
vægtskålen mellem ’kun’ at spejle 
data til at coache deres kunder 
med data?  
Nudging, rådgivning, 
benchmark....



En guide til at bruge designsprint i din digitale
og cirkulære forretningsudvikling







Få tips til at…

Skabe grønne prototyper i et team 
af medarbejdere og test den af med 
dine kunder

Involvere dit aktørlandskab i selve 
udviklingen af din nye grønne 
løsning

Inddrage fageksperter tidligt i din 
grønne forretningsudvikling 







Hvem skal du 
sprinte sammen 

med

Hvornår skal du 
køre et sprint

Tænk med 
hænderne og byg en 

prototype



Borgerinvolvering

Fra prototype til skalering
Træning i metoden

Hvad virker og hvorfor

Nye projekter

Gate 21’s arbejde med 
designsprints



Grøn og cirkulær omstilling kræver radikal 
forandring. Vi skal nytænke og skabe 
systemer, hvor produkter i højere grad 
repareres og bruges igen og igen, og hvor 
materialer ikke bliver smidt ud, men i stedet 
bliver genanvendt i nye produkter.

- Vejen frem mod målet kræver handling og 
små, modige skridt, som til sammen skaber 
store forandringer



Du kan finde guiden på

-
designsprint.gate21.dk



Kontakt os

mads.ohland-andersen@gate21.dk sara.bach@gate21.dk




