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Bæredygtighed
- mere end en god forretning
SAILING AARHUS - WEBINAR, 17. MARTS 2021
Præsenter gerne dig selv kort i chatten (navn, stilling, sted…)
og om dit håb for dette webinar

Hvad skal være vores nye normal?
•

Enhver krise er begyndelsen til noget nyt

•

Hvad kan vi lære af pandemien?

•

Hvad skal være vores nye normal?

•

Vi har et valg – vi står ved en skillevej
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BUILDING BACK BETTER er en tilgang
til at bygge organisationer og samfund
op igen efter katastrofer, som reducerer
sårbarhed i forhold til fremtidige
katastrofer og opbygger mere
modstandsdygtige samfund (fysisk,
social, miljømæssigt og økonomisk.

(GFDRR - Global Network, World Bank)

COVID-19 og bæredygtighed - samme logikker

Kurver vi kender…

Klima ricici

Business
as usual

Klodens kapacitet
Når bæredygtighed er
et afgørende princip

©

Tid
www.macmannberg.dk
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6 systemiske principper
1. Vi er gensidigt forbundne og
påvirker hinanden og verden
omkring os.
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2. Vi er en del af levende
komplekse systemer, som.
agerer cirkulært
3. Se efter mønstrene der
forbinder.
4. Fokus på processer,
relationer og interaktioner
mellem delene i systemet.
5. Opmærksomheden på effekt,
respons og feedback.
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6. Selvforstærkende processer
og tipping point.

Organisatorisk bæredygtighed - tre dimensioner
1. Styrk organisationens evne til
kontinuerligt at opretholde og skabe
værdi - også når omgivelserne ændrer sig.

2. Vær bevidst om og tag ansvar for de
aftryk organisationen og vi mennesker
afsætter i det omgivende miljø og samfund.

3. Skabe stærk intern bidragskultur og
bruge de menneskelige potentialer bedst
muligt - uden at slide hinanden ned.
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FN’s verdensmål i praksis
(Johansen, Specht & Kleive, 2020)
AFKLARE

1. Situation

4. Handling

FORTID

FREMTID
2. Perspektiver

3. Muligheder

UDVIKLE

AFKLARE

Verdensmål
i praksis
1. Situationen

4. Handlinger

• Hvad er den nuværende
situation i jeres virksomhed ift.
det valgte tema/mål?
• Hvordan har vi fokus på
temaet i dag?

• Hvilke verdensmål og evt.
delmål ønsker vi konkret at
fokusere på?
• Hvad er de konkrete succesindikatorer?
• Hvad er de første handlinger

TEMA /
VERDENSMÅL

FORTID

FREMTID

2. Perspektiver

3. Muligheder

• Hvilken betydning og vigtighed
tillægger vi det valgte tema og
verdensmål?
• Hvor lykkes vi bedst og hvor er
udviklingspotentialet størst?
• Hvad siger vores andre vigtige
interessenter?

• Hvad ønsker vi at lykkes
allerbedst med ift. det valgte
tema / verdensmål?
• Hvor er potentialerne og
værdien størst for
organisationen,
opgaveløsningen,
kunder og
omverden?

UDVIKLE
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Spørgsmål til Break-out-rooms
1. Hvad bliver jeg mest inspireret af - i forhold til min egen praksis?
2. Hvilke spørgsmål sidder jeg med?

Skriv jeres vigtigste spørgsmål i chatten

Yderligere inspiration…
• Back to business - nej tak (gratis guide for en ny og bedre normal).
Hentes på www.macmannberg.dk.

Back to business – nej tak!
3-trins guide til at skabe en styrket
organisation med en ny og bedre normal
efter COVID-19

86 76 13 44
adm@macmannberg.dk
8000 Aarhus C
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‘Denne bog viser på bedste vis, hvordan kraftfulde
spørgsmål er noget af det mest centrale ved
ledelse.’
– Edgar Schein, Professor Emeritus, MIT Sloan
School of Management

Paperback eller e-book på
Amazon.com

Dansk Psykologisk Forlag eller
Saxo.dk

‘Forfatterne vil med denne bog gøre
bæredygtighedsbegrebet håndterbart og
praksisnært. Det er i sandhed lykkedes. Ikke på
en overfladisk og let måde, men med respekt for
den kompleksitet og sammensathed, der også
præger dette gamle og vigtige begreb. Bogen er
både teoretisk og praktisk så moden og grundig,
at den får karakter af en håndbog i den forstand,
at den er seriøs, ajour og omfattende.’
– Steen Hildebrandt, ph.d., professor og
adjungeret professor

Hvis du vil vide mere…
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