
Bæredygtig 
Bundlinje Værktøjet

Web-dialog om DTU’s effektmålingsværktøj

v/ FRGMNT og Lifestyle & Design Cluster



God online 
mødestil

• Mute din mikrofon

• Tænd kameraet
• Skriv spørgsmål i chatten og skriv gerne hvilken virksomhed 

dit spørgsmål relaterer sig til

• Og så glæder vi os til en god eftermiddag, hvor vi tager 
første step til at hjælpe hinanden med BBV.



Dagsorden

13.00 – 13.05
Velkomst og introduktion v/ Frank Engelbrecht, Lifestyle & Design 
Cluster og Jesper Juul, Erhvervshus Midtjylland

13.05 – 13.45
Præsentationsrunde. Har I brugt BBV? Aha-oplevelser og/ eller 
udfordringer v/ alle

13.45 – 14.00
Præsentation af formål med BBV v/ Henrik Nørgaard, Lifestyle & 
Design Cluster

14.00 – 14.15
Cases og erfaringer v/ Daniel Damgaard Hansen, FRGMNT

14.15 – 14.55
Spørgsmål og svar med gruppen v/ Daniel Damgaard Hansen, 
FRGMNT

14.55 – 15.00
Nyt program for midtvejsworkshop - syretest



”Aha” eller ”uha”
Præsentationsrunde ved hvert projekt 

3 minutter



Bæredygtig Bundlinje Værktøjet (BBV)

• Formål: Supplere ressourceanalyse og valg af forretningsmodel på 
bedre grundlag

• Består af 2 målinger:
1. Baseline måling (for det valgte forretningsspor og evt. for hele 

virksomheden)
2. Måling af de forventede effekter EFTER effektuering af den 

valgte forretningsmodel

• Skema og vejledning kan hentes her
• Skema: https://rethinkbusiness.dk/wp-

content/uploads/sites/2/2019/11/BBV-Effektskema-4.1a-19-08-
13.xlsx

• Vejledning: https://rethinkbusiness.dk/wp-
content/uploads/sites/2/2019/11/BRUGERVEJLEDNING-
B%C3%A6redygtig-Bundlinje-
M%C3%A5lev%C3%A6rkt%C3%B8j.pdf

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Formålet med den totale baselinemåling af virksomheden er at give deltageren et samlet overblik over de ressourcer, som virksomheden i sin helhed – inkl. værdikæde up- og downstream – lægger beslag på. Denne beregning skal give inspiration til udvælgelse og definition af de elementer, som der skal arbejdes med i forretningsmodellen.  Områderne A og B er 

https://rethinkbusiness.dk/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/BBV-Effektskema-4.1a-19-08-13.xlsx
https://rethinkbusiness.dk/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/BRUGERVEJLEDNING-B%C3%A6redygtig-Bundlinje-M%C3%A5lev%C3%A6rkt%C3%B8j.pdf


Sig godmorgen til BBV

• Ikke en facitliste, men et værktøj

• Hjælp til at træffe kvalificerede valg

• Kreativitet

• Brug det aktivt fra starten af
• Mange arbejder med iværksættere og/eller 

utraditionelle SMV’er – så hvordan kan BBV’en
bruges kreativt og aktivt





RÅDGIVERSEMINAR // BBV



BBV// Kreativ proces



BBV// Kreativ Proces 

Viden og indsigt 
-undersøge hvad vi skal 

undersøge

Tests 
Scenarier 

Identifisere  
Beregne 

forskellige 
udfald



BBV// Bare Bliv ved

Identificere hvor man kan finde størst “impact” 

Teste forskellige løsningsudfald 

Man kan generere egne materialer 

Man kan genere forskellige transportscenarier 

Iværksættere - Inddrage baseline fra lignende produkter 

Kan vi bruge den til at optimere på et produkt ? 

Kan den kortlægge en ydelse eller service ?

BBVBliv Bare 
 ved



ReGreen// Cirkulært koncept for kompostbeholder

Udvikle tæt inderbeholder til Kompost 

Genanvendt plast frem for biopolymer 

Bundlinieværktøjet blev udvidet



KAREN KLARBÆK // Garnrevolutionen

“BBV’en blev  
argumentet for at  
sikre genanvendelse 
Igen og igen”



SPØRGSMÅL OG SVAR // Rådgiver First Aid

Drøftelse udvalgte og konkrete problemstillinger 

Meget gerne konstruktive eller kreative forslag 
 fra andre konsulenter 

Ca. 3 min pr. projekt 

God, konstruktiv dialog og kreative forslag
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