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Jeg vil prøve at give jer det generelle, mens I 
på arbejdsstationen får det konkrete

 Meningen med den store 
kontekst

 & 

 operationaliseringen 
gennem det lille i det 
store



Virksomhedens forretningsmodel 
sat i relation til FN 17
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Virksomhedens 
omverdensmodel

Omgivelserne



Hvordan griber du det an?

 Forstå verdensmålene

 Definer virksomhedens fokus og prioriteter på 
verdens målene (det skal give mening)

 Opstil mål for virksomhedens arbejde med 
verdensmålene, men vær også klar til at 
eksperimentere med dem – udvikle dig ud fra 
verdensmålene.

 Integrer de udvalgte prioriteter i alle virksomhedens 
funktioner og partnerskaber

 Rapporter og kommunikerer virksomhedens indsats



FN’s 17 verdensmål



For at få punktopstilling 
på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

Digitaliseringen



Digitaliseringen



De tre disruptive teknologier ifm FN’s 
17 verdensmål

 Digitale teknologier – såsom IoT (internet of things), big data, 
blockchain og RFID hjælper virksomhederne med at spore og 
overvåge udnyttelsen af ressourcer og affaldskapacitet

 Fysiske teknologier – såsom 3D printing, CNC forarbejdning, 
energilagring og udvinding, modulære nanoteknologi og design 
teknologier hjælper virksomhederne med at reducere 
produktions- og materialeomkostningerne og derved reducere 
miljøbelastningen

 Biologiske teknologier – såsom bioenergi, bio-baserede 
materialer, biokatalyse, hydroponics, fogponics og aeroponics
hjælper virksomheder med at bevæge sig væk fra fossile 
energikilder



For at få punktopstilling 
på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

Ændr 2. linje i overskriften 

Teknologien- major impact



Cirkulære forsyninger

 Brug vedvarende energi og 
biobaserede eller fuldt genanvendelige 
materialer

 Eksempler:

 Pantsystemer på emballage, hvor 
materialet smeltes om og 
genanvendes

 Vindmøller, hvor el produceres af 
vedvarende energikilder



Genanvend ressourcer

 Gendan nyttige ressourcer ud af 
materialer, bioprodukter eller affald

 Eksempler:

 Mask fra ølproduktion bruges som 
dyrefoder

 GNAN modtager gamle bildæk og 
omdanner dem til kunststofgræs

 Daka modtager animalske biprodukter 
fra slagterier, kødindustrien og 
landbruget, som ikke anvendes til eller 
ikke er egnede til humant konsum

  bruges til dyrefoder



Forøg produktets ledevtid

 Udvid produktets livscyklus ved 
reparation, opgradering og 
videresalg såvel 

 som gennem innovation og 
produktdesign. 

 Eksempelvis: 

 Fairphone; en telefon der er 
bygget til at kunne blive 
opgraderet

 Genbrugscafeer



Deleplatform

 Forbind produktets brugere til 
hinanden og tilskynd til at dele 
adgang eller 

 ejerskab for at øge produktets 
udnyttelse. 

 Eksempelvis: 

 AirBnB, Go More, Uber osv., 
der alle tilskynder til forskellige
måder at dele et produkt



Produkter som service

 Forbind produktets brugere til 
hinanden og tilskynd til at dele 
adgang eller ejerskab for at 
øge produktets udnyttelse

 John Deere traktorer – cloud
løsninger

 Michelin Fleet Solutions hvor 
man lejer lastbildæk pr. kørte 
kilometer i stedet for at købe



Kulturmodel som fokus for FN 
17’s verdensmål

http://www.innovationinpractice.com/.a/6a00e54ef4f37688340120a6a24104970b-popup


Hvilke kulturer møder du 
traditionelt

 Håndværkskulturer

 Stolthedskulturer 

 Produktionskultur

 Bevar sjælen kultur

 Hård kultur

 Uformel, åben og 
samarbejdsorienteret 
kultur

 No-problem kultur



Besøg vores arbejdsstation

Lær mere om genanvendelse af 
ressourcer & produkter som 

service 
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