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1. Giraffen!

2. Den svære bæredygtighedsdans! 

3. Møde Karin, Mogens og de andre

4. Net Green Score©

5. Og så til arbejdet!

AGENDA….MÅSKE!
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GIRAFFEN
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JOHN HIRD, KVISTGAARD+HIRD

2022, bl.a.:

Kystbanen
Lille Vildmosecentret

Kulturområdet Hedelund
Dansk Kyst- og Naturisme

Aalborg Forsyning
Per Aarsleff A/S

Hjertet af Djursland
Sæbys strande

Hundested
VisitNordfyn

Nørresundby Torv
Bridgewalking

Destination Nord – oplevelsesprofiler
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JOHN HIRD, KVISTGAARD+HIRD



6

EXDB©, EN TANKE, ET VÆRKTØJ

Vedligehold-
else

OpdagelseAnkomstPlanlægning Signatur-
oplevelse

Afslutning Deling

Bæredygtighed / FN’s verdensmål

Hvilke sanser skal vi påvirke?

Spænding eller det helt modsatte?

Hvilke oplevelsestyper sætter vi i spil

Udfordringer eller ej?
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EXDB© I PRAKSIS
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DEN SVÆRE BÆREDYGTIGHEDSDANS



9

ET INDLÆG I DEBATTEN, INSPIRATION, ET SPARK…

Online survey / 221 danske turismevirksomheder / 49 
andre virksomheder / 2021

Dybdeinterviews / 59 virksomhedsejere og -ledere

Nøgleord = virksomheder
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TJA…

FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling

Bæredygtighed
Social, økonomisk, 

miljømæssig
vs
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TJA…

”En bæredygtig ferie er, hvor 

man bliver hjemme, slukker 

for varmen, kryber i seng med 

dynen over hovedet og spiser 

grønkål”

(Forbruger, 2021)
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HVAD SØREN HANDLER DET SÅ OM?

Det er slet ikke entydigt for virksomhederne, hvad bæredygtighed indebærer og betyder – hverken 
generelt eller for den enkelte virksomhed. For nogle virksomheder er det et bredt begreb, der dækker 
over både miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.

Men for de fleste handler bæredygtighed udelukkende om miljø og klima. Nogle virksomheder sætter 
uden tøven lighedstegn mellem bæredygtighed og energibesparelser.

Nogle virksomheder taler om FN’s 17 verdensmål. Nogle gøre det i meget positive vendinger, da de 
oplever, at verdensmålene kan brydes ned i nogle konkrete indsatser. Andre synes til gengæld, at 
verdensmålene er for generelle og luftige, hvilket gør det svært at arbejde med dem på 
virksomhedsniveau.
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BÆREDYGTIG TURISME!

Bæredygtig turisme = En utopi!

Bæredygtighed i turisme er en proces, der hele tiden leder til bedre resultater i arbejdet med både 
den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension af bæredygtighed.

Bæredygtighed i turisme handler om de mange knapper – for eksempel nye teknologiske løsninger –
der kan drejes på i arbejdet med at gøre et ophold på en destination så bæredygtigt som muligt.

Bæredygtighed er en rejse! Det er en procesorienteret værdi. Ikke en slutmålsorienteret værdi. Det 
betyder, at en virksomhed, når det er muligt, indbygger bæredygtighed i alt, hvad den gør i en 

princippet uendelig proces.

Hvordan ser det ud hos jer?
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ET SIDESPRING…OG SÅ ALLIGEVEL IKKE…

Det viste sig efter 52 museumsbesøg, at det nok 
var spild af tid at kigge efter 

bæredygtighedstiltag.
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LØB DOG IND I…
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HISTORIEN
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BUZZ ELLER FREMTID?

Regenerativ turisme 
Hvordan ser det ud hos jer?
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ET SPØRGSMÅL…

Certificeringer i jeres verden?
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VÆKST ELLER…

Vækst, vækst, vækst, vækst, vækst, vækst, flere gæster, 
øget døgnforbrug, ny overnatningskapacitet……

og så 

bæredygtighed?

Hvordan ser det ud hos jer?
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ET SYNSPUNKT…

”Hvis ikke de danske SMV-virksomheder kommer 
op i gear, så kommer der en situation, hvor de 

simpelthen bliver fravalgt, fordi de ikke kan svare 
og vise præcist, hvad deres klimaaftryk er, og 

hvad de har tænkt sig at gøre ved det”

(Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond)

Hvordan ser det ud hos jer?
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ET SPØRGSMÅL…

Er det ok, er det nok, er det 
acceptabelt kun at ”gå op i” 

energibesparelser og så sige, at man 
arbejder med bæredygtighed og / 

eller FN’s verdensmål?
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DET SIGER VIRKSOMHEDERNE BLANDT ANDET…

”Det handler først og fremmest om at sikre 

virksomhedens overlevelse samt ve og vel, førend 

det giver mening at arbejde med grøn omstilling og 

bæredygtighed”

”Vi vil jo ikke bruge penge på at tjene mindre”

”Vi bliver bombarderet med tilbud og gode idéer. 
Det er umuligt at finde rundt i. Man ender med 

ikke at gøre noget som helst”

”Gør bæredygtighed gennemskueligt. Det skal være noget, vi kan gennemskue, for først der bliver det værdifuldt”

”Bæredygtighed. Det er kun sådan noget speltmødre i København går op i”

”Jeg vil gerne arbejde mere med bæredygtighed 

og grøn omstilling i fremtiden. Jeg tror på, at det 

er dét, fremtidens kunder vil have. Men det giver 

kun mening, hvis jeg kan spare penge på det”
Vi oplever ikke som sådan efterspørgsel fra vores 

kunder efter bæredygtighed. Alligevel kan vi 

mærke en øget bevidsthed hos vores kunder, når 

de taler om vores grønne og bæredygtige tiltag”
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RESULTATER…

1. De vil gerne – og de arbejder allerede med bæredygtighed i stor stil

2. De prøver nyt, de taler med kunderne, og de ser muligheder

3. Der er mange – rigtig mange – forståelser af, hvad bæredygtighed er. Og din forståelse af 
bæredygtighed påvirker din bæredygtighedshandlinger…kraftigt

4. Det vigtigste spørgsmål: Kan det betale sig?

5. De er usikre på ROI, men overbeviste om, at udviklingen går i en bæredygtig retning

6. De er usikre på, hvad forbrugerne egentlig tænker og mener

7. Fokus er i første omgang på besparelser

8. Nogle få taler om social bæredygtighed
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RESULTATER…

10. Mangler tiden og ressourcer til at sætte sig ind i tingene

11. Fra speltmødre i København til selve drivkraften i virksomheden

12. Mange tror, de skal være bæredygtige i morgen

13. Svært at få finansieret bæredygtige tiltag….og så er de oven i købet turismevirksomheder!

14. Langt de fleste er i gang med Scope 1-aktiviteter i forhold til minimering af udledningen af 
drivhusgasser, mens det kniber mere med Scope 2 og Scope 3. Fokus er på eget aftryk. Se næste side.

15. Mange tror, de skal være 100% bæredygtige for at kunne fortælle om det!
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SCOPE 1, 2 OG 3…

Scope 1 er en virksomheds direkte drivhusgasudledninger gennem dens aktiviteter. 

Scope 2 er indirekte udledninger gennem en virksomheds forbrug af for eksempel elektricitet eller fjernvarme. 

Scope 3 er også indirekte udledninger, men typisk fra andre kilder end virksomheden selv. Her er der tale om 
virksomhedens forsyningskæde – altså de virksomheder, der forsyner virksomheden med eksempelvis råvarer og 
services eller virksomheder, der hjælper virksomheden med bortskaffelse af produkter.
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ET AF DE HELT STORE SAMTALEEMNER…OG DILEMMAER

Eksempler fra jeres verden…fra jeres 
organisation?

Og hvad nu, hvis bæredygtighed ikke 

er en vigtig konkurrenceparameter for 

en virksomhed. Er det så ok at 
beslutte at greenhushe?
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10 UDFORDRINGER FOR VIRKSOMHEDERNE

1. Et kompliceret begreb

2. En proces

3. En tøven

4. Noget besværligt noget

5. De hurtige forbrugere

6. Et overflødighedshorn

7. Den svære kommunikation

8. Governance

9. Leverandørkæden

10. To modsatrettede perspektiver
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DE OBLIGATORISKE GODE RÅD

1. De små skridt tæller også

2. Fortæl kunder, venner, 
leverandører om 
bæredygtighedsrejsen

3. Udarbejd en strategi for arbejdet 
med bæredygtighed

4. Udarbejd handlingsplaner

5. Involvér medarbejderne

6. Sæt fokus på governance

7. Tal med leverandørerne

8. Betragt bæredygtighed som en 
investering

9. Tal med din revisor

10. Find gode legekammerater

11. Bæredygtighed i ”din branche”, 
ikke en bæredygtig branche

12. Tænk bricolage
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MØD KARIN, MOGENS OG DE ANDRE
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SEKS FLINKE (FIKTIVE) MENNESKER Hvorfor er det vigtigt at kende Karin, Mogens og de andre?
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Idealisten
Lotte

…vil redde verden

…det er ikke pengene

…det er de bæredygtige oplevelser

…dårlig samvittighed

…taler altid meget om bæredygtighed
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Opportunisten
Anne

…vil have en god forretning

…gentænker hele virksomheden i grøn retning

…ved at bæredygtig udvikling kræver penge

…gør noget – med omtanke

…arbejdet med bæredygtighed har givet energi
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Frontløberen
Lars

…bæredygtig…først og fremmest besparelser

…FN’s 17 som inspiration

…har en bæredygtighedsstrategi 

…er stolt af indsatsen

….har rettet fokus mod leverandørerne
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Rationalisten
Jørgen

…bæredygtighed – svært at forstå og forholde sig til

…men det ER fremtidens forretningsmodel

…sund fornuft – handler om bundlinje

…gennemsigtighed

…medarbejderne skubber på – og er svære at skaffe
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Overleveren
Karin

…splittet i privat og business

…fokus på profitabel virksomhed

…har ikke tid til det med bæredygtighed

…det betyder noget for medarbejderne

…ikke super motiveret og overbevist
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Benægteren
Mogens

…branchens fokus på bæredygtighed er irriterende

…en dille hos folk i storbyen

…hvorfor er vores regler strammere?

…mangler at se beviser

…bæredygtige investeringer = meget usikre
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Hvem er du selv?
Hvem har du i den organisation?

Hvem arbejder du bedst sammen med?

Hvem giver dig myrekryb, rysteture og en tur op i det røde felt?
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NET GREEN SCORE©



39

NET GREEN SCORE©

Governance

Ressourcer• Økonomiske midler afsat 
• Tidsmæssige ressourcer afsat 
• Personalemæssige ressourcer afsat

• Evne til at tiltrække eksterne midler

• Evne til at samarbejde bredt
• Risikovillighed

Strukturer• Strategier• Handlingsplaner• KPI’er
• Intern organisering• Ekstern organisering (netværk)

Og alle fem emner har 

naturligvis både en intern og 

en ekstern dimension
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OG SÅ TIL ARBEJDET
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ØVELSE 1: NOGLE INTERESSANTE SPØRGSMÅL

1. Verdensmål eller bæredygtighed?

2. Verdensmål og bæredygtighed: Afsæt for innovation? – nye produkter, nye processer, nye ledelsesopgaver….

3. ….vi ser hvad, vi allerede gør, og kalder det verdensmål nr. x arbejde, er det ok?

4. Verdensmål og bæredygtighed – ved at gå af mode? Er forbrugerne blevet bombarderet for længe?

5. Verdensmål eller bæredygtighed – en generationskløft?
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ØVELSE 2: FLERE INTERESSANTE SPØRGSMÅL…
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ØVELSE 2: FLERE INTERESSANTE SPØRGSMÅL…

1. Bæredygtighed
a. Hvad betyder bæredygtighed for os? Hvad er vores definition? Hvor er verdensmålene
b. Hvor vigtig er bæredygtighed for vores måde at drive virksomhed på?
c. Hvordan arbejder vi med bæredygtighed i dag? Hvad gør vi?

2. Motivation
a. Hvor motiverede er vi egentlig for at arbejde med bæredygtighed i vores virksomhed?
b. Hvor kommer motivationen fra – indefra eller udefra?
c. Er vi alle sammen (i virksomheden) lige motiverede?

3. Viden
a. Hvor meget ved vi om bæredygtighed, når det kommer til stykket?
b. Hvor får vi viden og inspiration fra i forhold til at arbejde med bæredygtighed?
c. Hvem kan hjælpe os på vores bæredygtighedsrejse?
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ØVELSE 2: FLERE INTERESSANTE SPØRGSMÅL…

4. Strukturer
a. Har vi en samlet strategi, hvor bæredygtighed spiller en væsentlig rolle?
b. Har vi udarbejdet konkrete handlingsplaner med udgangspunkt i vores strategi?
c. I hvilket omfang har vi afsat tid og penge i forhold til at nå i mål med strategi og 

handlingsplaner?

5. Ressourcer
a. Hvilke netværk kan vi støtte os til i vores arbejde med bæredygtighed?
b. Hvilke tekniske og økonomiske ressourcer har vi til rådighed? Og er de tilstrækkelige?
c. Hvilke menneskelige ressourcer har vi til rådighed? Og er de tilstrækkelige?
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TAK


