
IPUK – med kurs mod 
bæredygtig udvikling

VELKOMMEN TIL BOOTCAMP



BOOTCAMP 2 – DET SKAL VI NÅ!

17. maj
• Debrief siden Bootcamp 1 
• Bæredygtighed – rammer I 

opererer under i dag
• Væsentlighed
• Introduktion til væsentligheds-

analysen
• Cases: Ørsted og TDC

• Gruppe-øvelse: Væsentligheds-
analyse for Wine Group

18. Maj
• Opsamling 
• Visionen 
• Introduktion til visionen som 

pejlemærke.
• Cases: KLS PurePrint og BOFA

• Gruppe-øvelse: Vision Card
• Opsamling og next step 

2



Debrief i grupper. 
Refleksioner fra Bootcamp 1, 1-1 møder og gruppemøder.
09.10 – 09.40 
Hvorfor egentligt bæredygtighed?
Konkurrence, nødvendighed, løsninger, innovation….?

Fokus på verdensmål.
Hvor fokuserer du, hvad er din analyse? 
Negative aftryk, positive aftryk?

Muligheder og udfordringer.
Hvad er virksomhedens største mulighed/gevinst ved at 
arbejde med bæredygtighed?

Hvad er virksomhedens største trussel/udfordring ved at 
arbejde med bæredygtighed?
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09.40– 10.00 Fremlæggelse bord 1-3



Få styr på begrebet og rammerne omkring ”bæredygtighed”

Anne Mette Christiansen



Introduktion til væsentligheds-analysen

Anne Mette Christiansen
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Frokost
Vi fortsætter kl. 13.15



Case: Ørsted



Pause til kl. 14.30 



Gruppeøvelse - væsentlighedscase for Wine Group



IPUK – med kurs mod 
bæredygtig udvikling

TAK FOR I DAG
VI SES I MORGEN KL. 9.00



Introduktion til visionen som virksomhedens pejlemærke
Henrik Schramm Rasmussen





Visionen driver innovationen

“I believe that this Nation should commit
itself to achieving the goal, before this
decade is out, of landing a man on the 
moon and returning him safely to earth.”

President John F. Kennedy, 25 May 1961, Address to Joint Session 
of Congress, on Urgent National Needs, Washington DC



+ 8 år



Identificere 
mulige tiltag

3

Forstå og mål 
Nuværende 

Situation: Baseline

2

Prioritere initiativer, 
allokere ressourcer, 

implementere

4

Vejen Frem: 
Back-casting og Road Mapping

Vision
1



Maersk 
CO2 Neutral Shipping by 2050
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7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in 
the global energy mix.

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy 
efficiency.

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related 
hazards and natural disasters.

13.3 Improve education, awareness-raising and capacity on climate 
change mitigation, adaptation, impact reduction and early 
warning

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency and ensure 
sustainable withdrawals and supply of freshwater to address 
water scarcity.

6.5 By 2030, implement integrated water resource management at 
all levels.

Vision

Focus on the most relevant SDGs

Connect to specific SDG indicators



Identificere 
mulige tiltag

3

Forstå og mål 
Nuværende 

Situation: Baseline

2

Prioritere initiativer, 
allokere ressourcer, 

implementere

4

Vejen Frem: 
Back-casting og Road Mapping

Vision
1



Our strategic priorities

CONTRIBUTE 
TO A BETTER 
SOCIETY

LIVE BY OUR 
COMPASS

FOSTER
TEAM-BASED 
PERFORMANCE

EXCEL AT POINT OF 
PURCHASE

MANAGE 
COMPLEXITY

DRIVE BRANDS AND 
PORTFOLIO

STEP-CHANGE 
WITH DIGITAL

STRENGTHEN #1 & #2 POSITIONS

EXCEL IN EXECUTION

CREATE A WINNING CULTURE

POSITION FOR GROWTH

REVITALISE 
CORE BEER

TRANSFORM OUR 
BUSINESS IN 
RUSSIA

ACTIVELY SHAPE 
ALCOHOL FREE 
BREWS

GROW VIETNAM, 
INDIA AND CHINA

BUILD CRAFT 
AND SPECIALITY

TARGET BIG CITIES

MASTER VALUE 
MANAGEMENT

WIN WITH  
CONSUMER-
DRIVEN R&D

Forankre



BÆREDYGTIG INNOVATION
Snap-Pack erstatter plastindpakning 
på den traditionelle 6-pack af øldåser 
og eliminerer op til 76% plastik

Cradle to Cradle™-certificerede 
farver på etiketterne for at forbedre 
genbrugsprocessen

Coating på genopfyldelige glasflasker, 
så disse kan holde længere

Forbedrede kapsler, som fjerner ilt 
fra flasken, således at øllet smager 
friskere i længere tid,

Cirkulært genbrugsmateriale i den 
indpakning, hvor plastik stadig er 
nødvendig.



VISIONEN ER BOUILLON-TERNINGEN

VISIONEN:
HVILKEN FORSKEL VIL DIN 

VIRKsOMHED GØRE?

Hvad siger vores 
interessenter om 

os?

Hvad skal fokus 
være?

Hvorfor 
bæredygtighed?



Formål: at arbejde med jeres
indsigter omkring

1. årsag
2. fokus
3. væsentlighed
og at bruge disse til at formulere
en 2030 SDG Vision, med et “triple 
bottom line” perspektiv. 

Øvelse: SDG Vision Card



Vision Card bidrager til:

At skærpe jeres mindset, så udgangspunktet for jeres forretningsudvikling og forretningsmodel 
bliver, hvordan virksomheden skaber et positivt bidrag til samfund og miljø.

En vision handler ikke om virksomheden. 

En vision handler om, hvordan virksomheden vil bidrage til en mere bæredygtig verden.



FORMÅL
Hvordan kan jeres  virksomhed være 
med sikre en grønnere, mere 
retfærdig og mere velstående verden 
inden 2030? 

MÅLGRUPPE og BEHOV
Hvem er jeres (nye) og fremtidige 
kundesegment, og hvad er deres behov?

LØSNING
Hvordan kan I løse kundernes behov?

KONKURRENCEFORDEL 
Hvordan kan jeres virksomhed bidrage 
med noget unikt, anderledes eller bedre 
end jeres konkurrenter i 2030?

Hvordan og med hvilke resurser vil I 
opnå disse resultater og dermed disse 
fordele?

Din vision skal være:
• Specifik
• Målbar
• Tidsbestemt

Beskriv målgruppe: 
NGO, offentlig aktør, privat virksomhed, alder, 
demografi, virksomhedsstørrelse. 
Beskriv kort deres behov.

Løsninger beskriver de tilbudte produkter eller 
tjenester.

1: Vision Card 1/2



FORMÅL: - hvordan kan din 
virksomhed bidrage til en 
grønnere, mere retfærdig og 
mere velstående verden inden 
2030?

• Bidrage til ren luft / ingen 
forurening i byer i 2030 
(mindre end xx i xx) 

• Skabe bedre livskvalitet og 
godt helbred (indsæt 
specifikke, målbare mål) 

• Bæredygtige byer (angiv 
hvad der præcist menes her)

FORDELE - Hvad kunne din virksomhed 
gøre entydigt, anderledes og bedre end 
konkurrenter i 2030?
• Være pålidelig rådgiver om, hvordan 

man opnår og vedligeholder ren luft 
på verdensplan (fjern forurening.).

• Være pålidelig udbyder af gyldige 
data om luftforurening / 
tilvejebringe værktøjer, der gør det 
muligt for regeringer at tage 
forholdsregler, når 
forureningsniveauerne stiger 

Hvordan og med hvilke ressourcer og 
kapacitet vil du udnytte disse fordele 
og opnå disse resultater?
• Samarbejde med universiteter, 

ingeniører, IT-virksomheder og 
regeringer for at udvikle de mest 
holistiske og effektive løsninger 

• Bygge en IT platform som 
bearbejder og distribuere relevant 
data 

MÅL og BEHOV - Hvem kan 
være dine kunder, og hvad er 
deres behov? 

• Fremstillingsvirksomheder 
som forsøger at 
imødekomme 
klimalovgivning og 
nedbringe smog.

• Myndighed, som har en KPI 
om at reducere niveauet af 
smog for at bevare en 
attraktiv by og sænke 
sundheds- og 
hospitalsudgifter.

• Jobattraktive borgere i byen, 
som er påvirket af dårlig 
luftkvalitet og smog, og som 
derfor overvejer at forlade 
byen/landet. 

LØSNING - Hvad kunne du gøre 
for at løse kundens behov? 

• Udvikle nyt produkt: 
Effektive luftfiltre.

• Konsulentydelser: 
Rådgivning og systemer, der 
hjælper  myndighed til at 
vurdere hvilke målinger, 
som skal foretages for at 
nedbringe forurening.

• Data/Teknologi: Udvikling af 
værktøjer/alarmer til 
monitorering af 
luftforurening, der 
automatisk advarer 
regeringen, når niveauet er 
for højt.

Vision Card 1/2  - Eksempel  



Vision Card 1/2  - Eksempel  

FORMÅL: - hvordan kan din 
virksomhed bidrage til en 
grønnere, mere retfærdig og 
mere velstående verden 
inden 2030?

• Inden 2025 vil Edulife
etablere en ny regional 
forretning i Cambodja 
for at fremme kvinders 
reproduktive sundhed 
og læsefærdigheder.

Brug SMART kriterier:

Specifik, målbar og 
tidsafgrænset.  

FORDELE - Hvad kunne din 
virksomhed gøre entydigt, 
anderledes og bedre end 
konkurrenter i 2030?

Med vores fremragende 
programmører og 
appudviklere.

Vores eksisterende relationer 
til vigtige donorer og 
organisationer inden for 
kvinders sundhed og udvikling. 
Influencers i Asien har allerede 
forpligtet sig til at støtte 
lanceringen.

Hvordan og med hvilke 
ressourcer og kapacitet vil du 
udnytte disse fordele og opnå 
disse resultater? 
Gennem salg og markedsføring 
på  på online-børser

MÅL og BEHOV - Hvem kan 
være dine kunder, og hvad 
er deres behov? 

Vores kunder er: 

NGO’er og regeringer.

Annoncører understøtter 
omkostningsstrukturen med 
annonceindtægter.

Vores slutbrugere er fattige 
kvinder i byerne i alderen 
15-25 år, der skal kende 
deres rettigheder. 

MÅL beskriver kunder ved 
f.eks. alder, demografi, 
virksomhedsstørrelse osv. 
Og det specifikke behov de 
har, som du vil 
imødekomme.

LØSNING - Hvad kunne du 
gøre for at løse kundens 
behov? 

Udvikle en app med lav 
båndbredde, der fungerer 
som et spil og har fokus på 
at uddanne om vigtige 
emner, der er relevante for 
unge kvinder i bymiljøer.

LØSNING beskriver de 
tilbudte produkter eller 
tjenester



SDG 2030 Vision Card

Udfyld Vision Card 1 (gerne flere) – frem til kl. 12.10. 

Forestil jer fremtidens kunder samt trends og krav til din sektor.
Tænk visionært og ikke begrænsende!

Inkludér:

• Formål – inkl. forretning, sociale og miljømæssig 
indvirkning. 

• Mål – Fremtidens kunder og deres behov. 
• Løsninger – hvordan vil du løse problemet? 
• Fordele – Hvad gør du bedre end andre og hvorfor? Hvad 

gør din virksomhed til noget særligt? 
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Vision Card 2 (15-20 minutter)

Formulér et “vision statement” 
baseret på Vision Card 1. 
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SDG 2030 Vision Statement



2: Vision Card 2/2

34

I 2030, bliver (virksomhedsnavn) den virksomhed, som 

(formål/opnår) ved at (levere)(løsning) til (målgruppe) der har behov for

(hvilken udfordring løser jeres virksomhed for målgruppen).

Ved hjælp af (middel), vil (virksomhedsnavn) udvise en unik evne til at

(fordele), til gavn for en bæredygtig udvikling og virksomhedens forretning.  



Vision Statement

I 2030 vil South Atlantic Fisheries være selskabet, der skaber rene 
oceaner ved at fjerne mikroplast fra havene til gavn for fiskeri, 

regeringer og livet i havet. Ved hjælp af sin eksisterende fiskeflåde og 
samarbejde med bioteknologiske virksomheder vil South Atlantic 

Fisheries bidrage til at fjerne mikroplast fra havvand og udnytte den 
høstede plast i et cirkulært system til gavn for miljøet og 

virksomhedens forretning. 

Vision Card 2  - Eksempel  



Vision Statement

I 2030, bliver Nordic Filtration den virksomhed, som skaber 
ren luft i storbyer og industriområder ved at rense luften samt 

monitorere områder og virksomheder, der ikke holder lovkrav, hvilket 
gavner regeringen, sundhedssystemet og den enkelte borger, der har 

behov for ren luft for at bevare en rask befolkning og fastholde 
befolkningen i landet . Ved hjælp af luftrensningsløsninger og 

partnerskaber med interessenter med ‘Ren luft’ kompetencer vil Nordic 
Filtration udvise evne til at fjerne skadelige partikler fra luften, hvilket 

vil skabe succes for både virksomhed og samfundet.


