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Bæredygtig Forretningsudvikling 

Handler om at 

• minimere de negative påvirkninger 

• og maksimere den positive værdi           

• for mennesker, miljø og økonomi  

 

....I hele forretningen og værdikæden 

 



4 Fotos fra BL: At huse alle 

   BL’s tredobbelte bundlinje: Mennesker, Miljø og Økonomi 
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Globale virksomheder tager lead på bæredygtighed 

UN Global Compact & Accenture study with 1000 

CEOs from 100+ countries and 25 industries 

Grundfos: Fra pumper til innovative 

løsninger på verdens vandproblemer 
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Bæredygtighed – fra appendix til business driver 

Business Business 

Support af forretning 

Risiko-håndtering og 

compliance med 

lovgivning m.m. 

Forretningsudvikling 

Drivkraft for innovation og 

forretningsudvikling på tværs 

af værdikæden.  

Business 

Separat fra forretningen 

Enkeltstående projekter og 

velgørenhed, som ikke er 

koblet til strategi. 
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FNs 2030 Verdensmål – det globale roadmap 
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Vejviser til  

bæredygtig forretningsudvikling 
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• Hvilke risici er der for negativ påvirkning af 

mennesker, miljø og økonomi i virksomheden, og 

hvordan kan disse forebygges og afhjælpes? 

• Hvilke muligheder er der for at skabe positiv 

værdi for mennesker, miljø og økonomi i 

virksomheden, og hvordan kan dette styrkes? 

Arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling 
er drevet af to spørgsmål: 
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Research & 
Analyse 

Idéudvikling & 
Innovation  

Prioritering af 
indsatsområder 

Handlingsplan 
og målsætninger 

Kommunikation 
& Inddragelse 

Fem trin til bæredygtig forretningsudvikling 

Fokus i dag  
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Trin 1: Analyse af udfordringer og muligheder 
for bæredygtig forretningsudvikling 

Er der i jeres værdikæde  

særlige udfordringer og muligheder i relation til 

mennesker, miljø og økonomi,  

som skal prioriteres i jeres indsats? 
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Et godt afsæt 

Analyse af jeres værdikæde og kontekst - for både bygninger og mennesker:  
 

 Desk mapping af udfordringer og muligheder i værdikæden 

 Kortlæg jeres nuværende indsats på bæredygtighed/samfundsansvar 

 Dialog med beboere, kommune, eksperter og andre interessenter 

 Søg inspiration hos andre – byer, boliger, universiteter, virksomheder 

 Analysér tendenser, udfordringer og muligheder for almene boliger - SWOT 

 

 



Tænk bæredygtighed ind i alle livsfaser ... 
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  GOD ARKITEKTUR, SMART BYGGERI, SAMFUNDSUDVIKLING 

 Design af nye bygninger: materialer, konstruktion, energi, digital, etc.  

 Renovering af eksisterende bebyggelse 

 Arbejdsforhold og miljø i leverandørkæden for materialer og bebyggelse 

 Drift: Minimering af ressource, vand- og energiforbrug  

 Minimering, sortering og genanvendelse af affald   

 End-of-life genanvendelse af byggematerialer 

 Skab attraktive og bæredygtige leverum for mennesker 

 

 

 

 

Fotos fra BL: At huse alle 
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  RUMMELIGHED, SUNDE BOLIGLIV, FÆLLESSKAB 

Skab værdi for mennesker på tværs af livsfaser og livssituationer. 

Hvilke udfordringer og hvilke muligheder er der for at: 

Gøre mangfoldighed til en større styrke 

 Styrke psykisk og fysisk sundhed og livsglæde for beboere   

 Styrke fællesskab, relationer, tryghed og tilhørsforhold for beboere 

Understøtte forskellige livsfaser og livsformer hos beboere 

 Styrke levegrundlag, uddannelse, job og økonomi for beboere 

Samt involvere beboerne i et fælles engagement for bæredygtige liv 

 

 

 

Fotos fra BL: At huse alle 
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Indsigt og inspiration til  

bæredygtig innovation 
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Trin 2: Idéudvikling og innovation af nye 
løsninger for mennesker, miljø og økonomi 

Hvordan kan vi skabe værdi for 

mennesker, miljø og økonomi ved 

at tænke i nye, helstøbte 

løsninger?  

 

Inspiration til innovation... 
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3 aktuelle tendenser til inspiration og innovation...  

Miljø:  

Cirkulær 
økonomi 

Økonomi:  

Social  

Business 

Mennesker:  

Connecting 
People 
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1. Fra lineær til cirkulær innovation 

https://youtu.be/zCRKvDyyHmI 

https://youtu.be/zCRKvDyyHmI
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Ressource-loops med cirkulær økonomi 

Source: Ellen MacArthur Foundation 
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2. Connecting People: Sociale netværk & Deleøkonomi 
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3. Social Business: Med tredobbelt bundlinje i DNA 

https://youtu.be/WD9zaOxvCZk 

https://youtu.be/WD9zaOxvCZk
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Socialøkonomiske virksomheder og vejledning 
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Don’t do it alone... Partnerskaber er vejen frem 

Fotos fra BL: At huse alle 
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Spørgsmål & dialog 
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