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Vision og strategisk fokus
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Inden vi gik i gang med 
projektet, havde vi en 
vision og nogle stra-

tegiske fokusområder. 
Men vi blev klogere!

Nedenfor ses vores vision og strategi, vi vil 
efterfølgende kort beskrive, hvordan vi nåede frem til 
et helt andet fokusområde, der vil have mere fokus 
både på CØ, bæredygtighed og vækst



Planet 
 Den positive og negative indvirkning, en organisation har på sit 

naturlige miljø
 Dette inkluderer reduktion af dets CO2-fodaftryk, brug af 

naturressourcer, giftige materialer og genbrug, men også aktiv 
fjernelse af affald, genplantning af skov og genopretning af udført 
naturlig skade. 

People
• Den positive og negative indvirkning en organisation har på sine 

vigtigste interessenter.
• Disse inkluderer medarbejdere, familier, kunder, leverandører, 

samfund og enhver anden person, der påvirker eller bliver berørt 
af organisationen.

Profit 
• Den positive og negative indvirkning en organisation har den 

lokale, nationale og internationale økonomi.
• Dette inkluderer oprettelse af beskæftigelse, generering af 

innovation, betaling af skat, formueskabelse og enhver anden 
økonomisk indvirkning en organisation har.
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Den tredobbelte bundlinje

Vi blev opmærksom på, at bæredygtighed også handler om vækst og bundlinje – der er 
både en grøn bundlinje, en økonomisk bundlinje og en menneskelig bundlinje.



De 17 verdensmål
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Når vi ser på de 17 verdensmål, er de 
bygget op omkring den tredobbelte 
bundlinje. MEN bygger desuden på de 
2 grundelementer: Partnerskaber og 
Fred.
Partnerskaber gav os idéen til et helt 
nyt forretningsspor. Vi stillede os selv 
spørgsmålet: Hvordan kan vi arbejde 
med den tredobbelte bundlinje med 
fokus på partnerskaber?



BCM og Cirkulær Økonomi
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Ved hjælp af Business Canvas modellen 
blev vi for alvor udfordret på 
Partnerskaber. Kimen til et helt nyt 
forretningsspor blev lagt og vi fandt 
ud af, at vi kunne skabe den bedste 
cirkulære økonomi ved at indgå 
partnerskaber med tøjbranchen.

Samtidig kiggede vi på  sommerfugl-
modellen, hvor det jo drejer sig om at 
få det korteste tilbageløb, som handler 
om forlængelse af levetiden på vores 
produkter.

Vi kunne herefter lave en skarpere 
vision.



De 3 disruptive teknologier
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I vores arbejde med BCM blev vi introduceret til de 3 disruptive teknologier som 
beskrevet nedenfor. Den digitale teknologi, som hjælper os med at overvåge udnyttelsen 
af ressourcer og affaldskapacitet blev springbrættet til at knytte vores partnerskaber 
og digitale platform sammen og vores nye vision, blev derefter formet.



Vores nye vision
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En integreret del af tøjproducentens 
værdikæde – her taler vi i høj grad om 
partnerskaber

En effektiv og bæredygtig produktion, 
her kigger vi indad og stiller krav til os 
selv omkring grøn omstilling

Anvendelse af nyeste teknologier og 
digitalisering – her arbejder vi med 
disruptive teknologier, som gør det 
lettere for os og vores samarbejds-
partnere.

Vækst

En integreret del af tøjproducentens 
værdikæde, så deres tøjkassation reduceres 
markant. 

En effektiv og bæredygtig produktion, der 
leverer top kvalitet og anvender nyeste 
teknologier og digitalisering, der gør os 
førende udbyder af skrædderservice til 
erhverv og private med fokus på, at det kan 
betale sig at genbruge frem for at smide ud.



Fra vision til plan
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Arbejdet herefter blev faktisk let. Vi havde været ret grundige i vores analysearbejde og 
nu drejede det sig om at få lavet en overordnet plan, der efterfølgende skal eksekveres.
Projektets skabeloner ”tvang” os til at tænke præcist og definere 3 skarpe 
indsatsområder, som fremgår nedenfor.
Det første step på vejen er indsatsområde 1, hvor et afgørende element for succes er at 
få udviklet en digital platform.



Implementering
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Vi fik lavet en implementeringsplan. Vi ønsker at udnytte de tilskudsmuligheder, der er 
i forhold til digitalisering.
Vi mener, at vi har et godt produkt, der er innovativt og grønt, hvilket giver gode 
forudsætninger for finansiering.



Læring og reflektion
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1. Der er langt fra vision til handling. Vi har lært, at der skal laves en skarp 
milepælsplan. 

2. En milepælsplan i sig selv er kun værdifuld, hvis du følger op måske endda bryder 
den ned i små aktiviteter, som du følger op på. 

3. Det vil være godt, at en ekstern kan ”holde os i ørene”, så der bliver skabt handling.
4. Visionen er god og skarp, den kan med fordel målsættes – smarte resultatmål, der 

kan blive til delmål, der kan nedbrydes i organisationen, så medarbejderne bliver 
mere involveret og får ansvar.

5. Vi har fået en stor indsigt i vores egen forretning og ikke mindst vores muligheder. 
Vi har værktøjer, som vi har brugt, men som vi kan bruge igen og igen, og som 
fremover bliver en naturlig del af vores strategiarbejde.

6. Økonomisk bundlinje er en forudsætning for, at du kan skabe en grøn omstilling. En 
fantastisk arbejdsplads gør det lettere at tjene penge og skabe involvering i din 
grønne omstilling, så mål på Planet, profit og People skal have lige stort fokus.
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