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Alexandra Instituttet

VORES MISSION ER:

at skabe værdi gennem forankring af it-forskning i 
danske virksomheder.

MED VISIONEN OM:

at vi sammen skaber fremtidens digitale 
Danmark.

Alexandra Instituttet skaber fremdrift mod FNs
verdensmål 



Sammen med os kan du få svar på:
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• Hvordan kan digitale teknologier fremme jeres 
grønne omstilling?

• Hvordan skal jeres strategi for digital grøn omstilling se 
ud?

• Hvordan kan I organisatorisk drive en grøn omstilling 
og få medarbejderne med ombord?

• Hvilken kontekst skal den nye løsning bruges i? Hvilken 
adfærd, holdning og værdier har jeres brugere?

• Hvordan får I de første erfaringer via prototyper og 
input fra brugerne?

• Hvad skal der til for at designe og virkeliggøre 
den nye løsning?

Digitale 
teknologier

Strategi

Organisation

Bruger-
kontekst

Bruger-
feedback

Design og 
implementering
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Verdensmålene viser vejen – vi skal finde løsningerne

Vi ved godt: 

• at vi står overfor massive udfordringer, 
som kræver at vi finder løsninger og at 
alle bidrager

• at Verdensmålene viser os, hvor vi skal 
rette vores fokus

• at man kan fremtidssikre sin 
virksomhed og finde nye måder at tjene 
penge på, hvis man går aktivt ind i den 
grønne omstilling

• at IT og digitalisering spiller en 
nøglerolle i den grønne omstilling

Vi kender ikke nødvendigvis alle 
løsningerne endnu, men vi ved, hvor 
vi skal hen.
”Bæredygtighed er adgangsbilletten 
til at tjene penge i fremtiden” Steen 
Hildebrandt

GØR VERDENSMÅL  
TIL VORES MÅL
197 DANSKE MÅLEPUNKTER FOR EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN

www.verdensmaalene.dk
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Medarbejdere
I får lettere ved at tiltrække og 
fastholde medarbejdere

Hvorfor 
påvirker det 

mig?

Omdømme
Bæredygtighed giver bedre 
omdømme

Ressourceknaphed
I får stabil tillgang til essentielle 
ressourcer

Værdien af jeres 
produkter/services
Jeres kunder vil betale mere for 
bæredygtighed

First-mover
Bæredygtighed giver first-mover 
fordele

Loyale kunder
I får flere loyale kunder ved at 
fremstille produkter der holder 
længere og kan repareres

Foran lovgivningen
Bæredygtighed bringer jer foran 
lovgivningen

Udbud
I står stærkere i udbud, hvor der 
stilles krav til bæredygtighed

Investering & finansiering
I får nemmere ved at tiltrække 
finansiering og investering

Hele værdikæden påvirkes
Bæredygtighed kan styrke partnerskaber 
og leverandørkædesamarbejder

Det er god 
forretning



Kunstig intelligens (AI) Machine Learning

Blockchain Big data Robotter

Droner Sensorer 

Digitale service

Billedgenkendelse

Internet of Things (IoT) 
Visualisering

Digitalisering kan 
bidrage til alle 17 

verdensmål
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Side 10

Optimering af ressourceforbrug og produktionsprocesser med industri 4.0; 
digitalisering og data. Brug af data er en værdifuld kilde til viden og øget 
produktivitet og bedre brug af ressourcer. 



Side 11

Bedre vedligehold og drift: Predictive analytis hjælper os til at forudsige hvornår 
noget skal repareres eller udskiftes inden det går i stykker. Det kan medvirke til at 
optimere vedligehold og drift, når man får mere præcise meldinger om hvornår der er 
behov for fx service, så man øger oppetid.



Side 12

Udvikling af mere avancerede og bæredygtige produkter med f.eks. kunstig intelligens og 
digitale tvillinger. Tilbyde eller tilføje services til eksisterende produkter for at øge deres 
værdi. Øge incitamentet for produkter af høj kvalitet med lang holdbarhed



Side 13

Bedre arbejdsforhold, mere avanceret produktion. Robotter hjælper os til at 
præcisere og optimere produktionsprocesser. Robotterne er nu så avancerede at 
de kan arbejde tæt sammen med mennesker. De kan overtage uhensigtsmæssig 
jobs og give os mennesker bedre arbejdsforhold. 



Side 14

Digitalisering af bygninger og nemmere at agere 
bæredygtigt som medarbejder – optimering og styre 
bygningers ift. energi- og vandforbrug, indeklima og 
funktion. Indretning der inviterer til bæredygtig adfærd
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Det handler også om mennesker

Hvis vi vil lykkes med bæredygtighed, så skal vi have mennesker med. 

”Vi er nødt til at samtænke klimaet og mennesket – natur og kultur – hvad man faktisk gjorde, før vi kom ind i det 19. århundrede. Klimatologerne 
og deres videnskabelighed har det med at stjæle billedet og dermed at usynliggøre mennesket, som i sidste ende skal løfte opgaven om reduktion 
af drivhusgasserne. Derfor er det nødvendigt at høre fra de videnskaber, der fokuserer på mennesket.” (Antropolog Bernhard Bierlich, Cambridge University i 
Kristeligt Dagblad, 8.11.2021)

"EU vil accelerere byudvikling, der er god 
for både klimaet og sjælen. Byer er lavet 
til mennesker, ikke maskiner." (Formand for 
EU Kommissionen Ursula von der Leyen, COP26, 
nov. 2021) , COP26, nov. 2021)



Side 16

1. Mål og kortlæg din virksomheds negative og positive effekt – brug verdensmålene som guideline

2. Sæt strategiske mål for bæredygtig udvikling. CEO, bestyrelse og ejere skal stå bag bæredygtighedsstrategien. 

3. Implementér strategien i virksomheden og medarbejdernes opgaver. Involver kunder og samarbejdspartnere.

4. Mål på de forandringer der skabes

5. Afrapportér og kommunikér resultaterne

6. Test løbende nye teknologier, som kan accelerere din bæredygtighedsindsats

7. Kontakt de videnpartnere/rådgivere, der kan hjælpe dig til at prioritere og udvælge de rigtige løsninger.

Hvordan kommer jeg i gang? Du kan spørge dig selv: ”Hvis der er én ting, 
som jeg kan igangsætte, opfinde, skabe, 
udvikle som vil hjælpe, hvad skulle det så 
være?”
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Udgivelser

Alle udgivelser kan hentes her
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Gør den klimatøvende virksomhed 
grøn, Alexandra Instituttet, 2021

Arkitektur der fremmer 
bæredygtig adfærd, 2019

Grøn business – fremtiden 
er nu, 2018

https://insights.alexandra.dk/acton/media/35392/alexandra-instituttet-digital-groen-omstilling-downloads


Redskaber 
Future Fit Business Benchmark og Science Based Targets

Future Fit Business Benchmark er en metode til at måle og sammenligne bæredygtig forretning på tværs af 
brancher og sektorer. Med Future Fit Business Benchmark sætter virksomheden ikke længere mål ud fra, hvad 
der virker realistisk for den enkelte virksomhed at opnå, men ud fra Science Based Targets. Det er en global 
standard, som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til, hvad videnskaben siger, der skal 
til for at opfylde Paris-aftalen. Tanken bag Future Fit Business Benchmark er, at det ikke er nok at gøre mindre 
skade. Det gælder om ingen skade at gøre og i bedste fald at bidrage positivt til planeten og samfundet.

Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største netværk af ansvarlige virksomheder. Det er frivilligt, om virksomhederne 
vil tilslutte sig Global Compact. Global Compact har bl.a. formuleret 10 principper, som kan hjælpe 
virksomhederne i deres arbejde med ansvarlig virksomhedsledelse. Der tilbydes endvidere viden og værktøjer, 
som virksomhederne kan benytte sig af. Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for 
danske virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig FN's Global Compact.
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https://futurefitbusiness.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://unglobalcompact.org/
https://globalcompact.dk/


Sustainable Development Goals Compass (Verdensmålskompas)
SDG Compass er en guide til virksomheder, der vil arbejde strategisk med FN's Verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Værktøjet er gratis og kan downloades fra SDG Compass. 

Cradle to Cradle
Cradle to Cradle er visionen om at skabe en verden uden affald, hvor materialer cirkulerer og bliver ressource for 
noget nyt, og hvor produkter og produktionsprocesser udformes, så de bliver  til gavn for mennesker, miljø og 
økonomi. Man kan opnå Cradle to Cradle-certificering (Cradle to Cradle Certified™), hvor produkter certificeres af 
den uafhængige non-profit organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Miljømærkning Danmark 
Miljømærkning Danmark har ansvaret for Danmarks officielle miljømærker – Svanemærket og EU-Blomsten. 
Målet med mærkningsordningerne er at vurdere og dokumentere produkters samlede miljøbelastning gennem 
hele deres livscyklus – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. Miljømærkning Danmark kontrollerer 
og certificerer miljømærkede produkter og services og er en del af Dansk Standard.

B Corp Certificering
B Corps bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og 
for bundlinjen og lever op til højere standarder både socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed.
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https://sdgcompass.org/
https://www.c2ccertified.org/
https://www.ecolabel.dk/da
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/denmark
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Guides til bæredygtig vækst
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• Kom godt i gang med bæredygtig vækst
Erhvervshus Hovedstaden, maj 2021

• Praktisk guide til verdensmålene
IT Branchen

• Virksomhedsguiden – grøn og bæredygtig 
virksommhed
Erhvervsstyrelsen

Actions Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6 Mål

Delmål til klimamål nr.

Delmål til klimamål nr.

Delmål til klimamål nr.

Delmål til klimamål nr.

https://ehhs.dk/content/ydelser/groen-og-cirkulaer-omstilling/0bb5c0da-05bb-4b2e-9c2f-a8ec58710570/
https://itb.dk/saadan-arbejder-du-med-verdensmaalene/praktisk-guide-til-at-komme-i-gang-med-verdensmaalene/
https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/groen_omstilling/


ALEXANDRA INSTITUTTET

Søg midler til jeres grønne omstilling

Mange muligheder for finansiering og rådgivning bl.a.

• InnoBooster: Tilskud til innovative udviklingsprojekter, som kan øge din virksomheds konkurrenceevne.
Kontakt: Trine Plambech, Alexandra Instituttet

• SMV Digital bl.a. til gørn omstilling

• SMV:Grøn til forskellige modenhedsniveauer af grøn omstilling

• Innovationsklynger: Klynge-organisationerne løfter innovations-højden hos danske virksomheder
Kontakt: Laura Møller, Alexandra Instituttet

• Erhvervshusene har viden og rådgivning

• SMV Klimaklar v. Dansk Industri m.fl.: Klimaklar SMV er et projekt, der tilbyder SMVer et nyt 
rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og 
branding.
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https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster
https://smvdigital.dk/content/ydelser/ansoegningsguide/196883cb-2637-4fd7-a18f-fdf8cc070dcb/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger
https://www.danskindustri.dk/klimaklarSMV/


ALEXANDRA INSTITUTTET

Alle kan gøre noget…
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Du kan spørge dig selv: ”Hvis der er én ting, 
som jeg kan igangsætte, opfinde, skabe, 
udvikle som vil hjælpe, hvad skulle det så 
være?”

Det er god 
forretning

Digitalisering 
er en vigtig 
katalysator

Det handler 
også om 

mennesker
Som medarbejder er der meget du 

kan gøre for at fremme din 
virksomheds arbejde med 

verdensmålene

Der er masser af hjælp at 
hente – både rådgivning og 

finansiering



Sammen kommer vi foran med it

Tak for opmærksomheden!

Trine Plambech
Manager, Digital Grøn Omstilling
trine.plambech@alexandra.dk
+45 30236622


