
Midtvejskonference ‘Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’
Lifestyle & Design Cluster d. 20.02.2020



9.00-9.15: Introduktion, formål med dagen og husk verdensmålene v. projektleder Frank Engelbrecht, Lifestyle & 
Design Cluster

9.15-9.45: Direktør Erik Serritslev Jørgensen, Upcycling Scandinavia var med på Rethink Business – Fokuseret 
Værdikædesamarbejde og beretter i dag hvordan det er gået efter projektet herunder om hvordan affald får nyt liv i 
nye generationer af stole.

9.45-11.45: Pitch-session (alle virksomheder): Hvor er vi nu /hvilke udfordringer har vi med ressourceprofilen 
/netværk).

11.45-12.00: Biobreak og små snacks

12.00-12.25: Head of digital Heidi Svane fra Lifestyle & Design Cluster guider jer på en tour de force gennem det 
digitale univers – fra blockchain teknologiens muligheder til forretningsmodeller bygget på data.
12.30-12.55: Growth Advisor Heinrich Dalager, Danske Bank Erhverv fortæller om +impact-programmet og hvordan 
finans, investering og bæredygtighed er et stigende fokusområde også i finansverdenen.

12.55-13.00: Reflektion og afrunding i plenum

13.00-14.00: Frokost og uformel networking med mulighed for individuelle møder mellem virksomhed og konsulent.



Hvor er vi nu? – RB4CF hold 1

Fase 1+2: 
Rekruttering Fase 3 + 4: 

Ressourceprofil, grøn 
forretningsmodel, 
BBV beregninger
og evt. ad hoc 
netværksgrupper
december-maj 2020

Fase 5:
Formidling og 
cases
juni 2020

Annoncering af  projekt, 
infoseminar og 
indsendelse af 
ansøgning 
juli-august 2019 

kick off 20. november 2019 
Hedensted

1 midtvejskonference (Investering 
+ data/digitalisering)
20. februar 2020 Herning

Statuskonference 
(afslutning hold 1 + 
infoseminar for hold 2)
03 juni 2020, Silkeborg

Vurdering af 
ansøgninger/screening 
samt udvælgelse af 
virksomheder, 
formalia samt 
konsulentvalg 

september-
november 2019



Hvorfor er vi her i dag?







• Cirkulær økonomi har som økonomisk model fokus på at 
skabe merværdi ud af vores ressourcer igennem takeback-
ordninger, design for recycling og mange andre 
forretningsmodeller.

• Miljømæssig bæredygtighed er fantastisk, men uden 
økonomisk bæredygtighed for de implementerende 
firmaer er det nyttesløst.

• Med fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet bliver 
cirkulær økonomi i stigende grad et konkurrenceparameter
for de danske virksomheder.

• FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling understøtter 
arbejdet med cirkulær økonomi i praksis, som et fælles 
sprog, mind-set eller referenceramme både nationalt og 
internationalt.  



Sommerfuglemodellen - Ellen MacArthur Foundation



ROAD MAP

1. Milepæl: 
Definér de indledende 
skridt virksomheden skal 
tage mod målet  

De 100% Positive Mål:
Udledes fra svar på 
spørgsmålene på 
foregående slide

100% positive bæredygtighedsmål 2020 2021 2022 2025 2030

Ressourceflow (bio/ teknisk)

CO2

Energi

Matrialer

Verdensmålene (delmål!)

Systemisk forandring?

?

Kilde: Vugge til Vugge 
Danmark

Konsulentteam Virksomhed



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

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


Den tredobbelte bundlinje, delmålene
og strategier på et samfundsmæssigt

(systemisk) niveau





Head of digital Heidi Svane fra 
Lifestyle & Design Cluster
guider jer på en tour de force 
gennem det digitale univers –
fra blockchain teknologiens 
muligheder til 
forretningsmodeller bygget på 
data.

Growth advisor Henrich 
Dalager, Danske Bank Erhverv
fortæller om +impact-
programmet og hvordan 
finans, investering og 
bæredygtighed er et stigende 
fokusområde også i 
finansverdenen.



Pitch-session (virksomheder): Hvor er vi nu /hvilke udfordringer har 
vi med ressourceprofilen /netværk).



11.45-11.55: Biobreak og snacks 



Frokost
med 1:1 møder og 
konsulentnetværk



Tak for i dag

… og kom rigtigt godt videre


