
 

 

FN’s Verdensmål 

for bæredygtig udvikling 

Iværksætter workshop 

VERDENSMÅL- i gang på en måned 

”I gang på en måned” er en 3-trins koncept for iværksættere og små 

virksomheder. Målet er at hjælpe startups i gang med at bruge verdensmålene 

aktivt i deres forretning og måske imellem forretningerne og det består af 3 

workshops af 2-3 timers varighed i løbet af en måned (med 2 ugers 

mellemrum). 

Selvom deltagerne kan være lidt forskellige steder i forhold til verdensmål og 

bæredygtighed, og selvom et par af jer allerede har valgt nogle konkrete 

verdensmål, så skulle de 3 workshops gerne give inspiration til det videre 

arbejde, indspark fra andre på de mål og beslutninger man har taget og 

inspiration til nye tiltag og vinkler på ens forretning.  

Indhold på de 3 workshops er:  

1. Viden om verdensmål i dybden, diskussioner og dialog om målene, 

gennemgang og udvælgelse af mål i fokus. Der vil være lidt forberedelse 

i forhold til at man har et overfladisk kendskab til målene, men ellers vil 

der være konkret gennemgang og tid til at arbejde med udvælgelse og 

overvejelserne bag. 

Når workshoppen er færdig, har fået indgående kendskab til opbygning 

af verdensmål, tankerne bag dem og sammenhængen imellem dem. I 

har indsigt i businesscasen og de 3 bundlinjer og hvordan man kan 

arbejde med verdensmålene i forhold til jeres forretningsområde. I vil 

have kendskab til cirkulær tankegang og bæredygtighed bredt. I har 

desuden valgt og fravalgt mål og delmål, så I er klar til at blive konkrete 

på hvad disse mål betyder for jeres virksomhed og hvad I konkret kan 

gøre med dem. I kan arbejde videre med hvordan jeres valgte 

verdensmål kan blive til nye idéer, nye forretningsmodeller, kan skabe 

grobund for videreudvikling samt udvikling eller etablering af nye 

samarbejder. 

2. Finpudsning af valg, prioritering og vurdering af impact, vigtighed og 

potentiale, arbejde med samarbejde og fællesskab for udvikling. I 

hjælper hinanden med at stille de gode spørgsmål og spørge ind til valg 

og fravalg. I laver fælles brainstorm på konkrete idéer for hver 

virksomhed, intet er for stort eller småt, men I prioriterer selv hvad I 

går videre med. 

Når denne workshop er færdig, har I en række af idéer og muligheder 

for jeres forretning. I kan prioritere disse i impact (hvor stort betydning 

/ potentiale har de og hvor let/svær vil det være at føre det ud i livet). I 

kan række ud til hinanden for uddybning af idéer som andre evt. er 

kommet med, eller blot videreudvikle dem i jeres egen 

forståelsesramme. I kan udarbejde en plan for hvilke idéer I går videre 

med, hvad der skal til for at føre dem ud i livet, hvordan I måler 

resultatet og hvad tidsrammen er. 
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3. Konkrete handlinger og handlingsplan fremlægges for de andre. Sidste 

workshop omhandler kommunikation og markedsføring. I skal arbejde 

med beskrivelser af det I allerede gør og de nye initiativer I har valgt at 

arbejde med. Hvordan vil I kommunikere jeres arbejde med 

verdensmålene og hvordan jeres virksomhed konkret bruger dem. I vil 

arbejde med en plan for kommunikation af dette arbejde, platform(e), 

indhold og handlingsplan med deadlines og opfølgning. Det skal være så 

konkret at I kan gøre det lige efter workshoppen, det må ikke blive for 

kompleks. 

 

I fællesskab sætter vi dato for opfølgning hvor I kan fortælle de andre hvad I 

har arbejdet med siden sidst, om det har haft den ønskede effekt, hvad I 

tænker der er næste skridt. Hvilke udfordringer har I mødt, hvilke muligheder 

er opstået, osv. Vi drøfter også om vi skal lave et netværk hvor vi mødes 

løbende og bruger hinanden til sparring og erfaringer og samarbejde. Hvor tit 

skal det i så fald være, skal der være indhold/oplæg, skal vi have en fælles 

kommunikationsplatform imellem møderne mv. 

  

”I gang på en måned” konceptet er udviklet og faciliteres af FN17 Business. Det 

er gratis at deltage. Alle er velkomne. 

Første forløb kører fra slut februar til slut marts 2021 på følgende datoer: 

Første workshop den 25/2 kl. 9-11  

Anden workshop den 4/3 kl. 10-12 

Tredje workshop den 23/3 kl. 13-15 

Vi skal nok indstille os på at alle 3 gange bliver virtuelle, hvis vi laver et 

netværk efterfølgende, så kan det måske blive med fysisk fremmøde, hvis 

Corona pandemien er under kontrol 😊 
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