
SUSTAINABLE BUSINESS ALLIANCE

KONCEPT NOTE >

Vi vil skabe bedre kendskab til verdensmålene hos danske SMV’er samt styrke 
deres evne til at kapitalisere på de vækst- og eksportmuligheder, der ligger heri. 
Det handler med andre ord om at finde en model for at udvikle og tilpasse små 
og mellemstore virksomheders forretningsmodeller og -metoder med afsæt i 
verdensmålene.

En alliance for bæredygtig udvikling og vækst 
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1. BAGGRUND

I 2015 lancerede FN de globale verdensmål for bæredygtig udvik-
ling Sustainable Development Goals (SDG). Verdensmålene er 
formaliseret af alle verdens lande og af verdenssamfundets top-
ledere, og beskriver de kritiske og komplekse udfordringer, vi 
står overfor som klode og menneskehed. Verdensmålene er et 
omfattende behovskatalog, der peger på konkrete lokale og globale 
udfordringer. SDGerne åbner op for store muligheder for de virk-
somheder og organisationer, der ønsker at anvende deres kapacitet 
og innovationskraft til at komme med løsninger på disse udfor-
dringer

Danmark er en nation af små og mellemstore virksomheder  
(SMVer). Mange af disse står stærkt i forhold til at kunne levere 
mange af de løsninger, som kræves i form af forretningsmodeller, 
produkter og services, specielt inden for klima, vand, energi,  
fødevarer, teknologi og sundhed. 

Men mulighederne er vanskelige at gribe for SMVerne. De har 
behov for støtte for at kunne realisere vækst- og eksportmulig-
hederne og levere operationelle, nationale og globale løsninger, 
der adresserer verdensmålene og kundernes nye behov. Det stiller 
nye krav til virksomhederne i form af ny forretningsforståelse, 
innovation, ledelse, finansiering, rekruttering, partnerskabs
dannelse, etc. 

Med henblik på at skabe bedre kendskab til verdensmålene hos 
danske SMV’er og hjælpe dem til at drive vækst og eksport med 
afsæt i verdensmålene, har Væksthus Hovedstadsregionen nedsat 
en tværfaglig alliance med deltagere fra både den offentlige og 
private sektor samt universitetsverdenen. 

Alliancens styrke ligger i den tværfaglige og tværorganisatoriske 
partnerkreds, der til sammen kan levere et program af høj kvalitet 
med fokus på virksomhedernes behov, jf. Verdensmål 17 – partner-
skaber for handling. 



3

2. PROJEKT VISION

64%    mener at CEOs skal tage initiativ til at forandre sam- 
fundet frem for at vente på at regeringen gør det  
 – Edelman Trust Barometer 2018

83%    af Millennials vil have virksomheder til aktivt at 
forbedre samfundet og finde løsninger på sociale 
problemer  – Nielsen’s Global Survey on CSR

43%    af globale forbrugere er villige til at betale mere for 
produkter og services der har en holdning til samfun-
dets udfordringer  – Nielsen

Sustainable Business Alliance ønsker at omsætte globale trends 
til konkrete værktøjer. Denne Alliances vision er at bidrage aktivt 
til, at Danmark får en global førerposition i forhold til at få virk-
somheder til at udnytte de markedsmuligheder, der beskrives i 
verdensmålene.

Det skal ske gennem et nyt tilbud i erhvervsfremmesystemet, 
der ruster et stort antal danske SMVer til at bruge de muligheder, 
som ligger i den globale agenda, både i forhold til hjemme- og 
især eksportmarkedet.  

Alliancen gennemfører i første omgang en pilotfase med virksom-
heder/SMVer i hovedstadsregionen med start i september 2018. 
Målet med pilotfasen er at teste behovet hos kernemålgruppen 
samt tilpasse og styrke programmets indhold og tilbud i selve 
udviklings- og implementeringsfasen.

Vores vision er at udvikle et nationalt program, der kan implemen-
teres i samtlige danske Væksthuse (kommende Erhvervshuse) i 
2019 og understøtte, at et stort antal virksomheder på tværs af 
brancher bliver reborn sustainable. 
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Som de eneste aktører i Danmark rådgiver Væksthusene uvildigt 
mere end 2.000 SMVer og iværksættervirksomheder årligt for at 
kvalificere vækstmuligheder og sammen udarbejde den optimale 
model for skalering. Samlet beskæftiger Væksthusene mere end 
200 ansatte, der dagligt arbejder med at kortlægge, spotte og 
rådgive innovative iværksættere med at realisere deres vækst-
potentiale. Dette sker gennem egne programmer og aktiviteter 
såvel som ved at involvere andre aktører i innovations- og kom-
mercialiseringssystemet. Vi ved med andre ord hvad der virker 
og hvor marked og teknologi bevæger sig hen!

Projektet bidrager dermed til at danske forretningsløsninger og 
produktinnovationer, udviklet af SMVer, startups og entreprenører 
skaleres og eksporteres. Dermed bidrager danske virksomheder 
til at tage et medansvar for en global forandring – samtidig med 
at de tjener penge og skaber attraktive arbejdspladser. 
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VÆKSTBRIEFING FN’s verdensmål er mere end bare en  hype – 
sådan omsætter du, der er ejerleder/direktør  
dem til forretningsmuligheder

8.00-10.00

20.

04.
BEGGE DAGE

SEPTEMBER

OKTOBER

VÆKSTBRIEFING 1

TORSDAG

VÆKSTBRIEFING 2

TORSDAG

FRA HYPE TIL FORRETNINGSMULIGHED – to vækstbriefinger om verdensmålene: 
Der har været meget hype omkring FNs verdensmål (Sustainable Development 
Goals, SDG). Verdensmålene betegnes som èn af de helt store eksportmuligheder for 
danske virksomheder, men kan du som ejerleder forvandle hype til forretning? 
Hvordan omsættes de til håndgribelige tiltag, der understøtter jeres strategiske mål 
for vækst? Og hvordan sikrer I funding af aktiviteterne. 
På vegne af det nyligt etablerede Sustainable Business Alliance, inviterer Væksthus 
Hovedstadsregionen til to Vækstbriefings, hvor Strategi eksperterne Bahare Haghs-
henas (Deloitte) og Martin Vith Ankerstjerne (Advice) gennemgår, hvordan man 
som ejerledet virksomhed udnytter verdensmålenes forretningspotentiale.

VÆKSTBRIEFING 1: Nye forretningsmodeller og metoder til, hvordan  
verdensmålene omsættes til konkret handling.
STED: Symbion-bygningen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
TILMELDING: Tilmeld dig > her 

VÆKSTBRIEFING 2: Sådan skaffer I finansiering til jeres eksporteventyr med 
verdensmålene.
STED: Radiorådssalen, Gyngemose Parkvej 50, 14. sal, 2860 Søborg
TILMELDING: Tilmeld dig > her

Arrangementerne er gratis. Du kan kontakte Jacob Clausager Johansen for mere 
information på jcl@vhhr.dk

VÆR MED TIL AT SPREDE BUDSKABET 
Inviterer du en fra dit netværk, belønner vi dig med en fagbog om dagens tema.

3. PROJEKT TILBUD 

Vi vil udvikle et program med tre konkrete tilbud, der kan bidrage 
til at øge de små og mellemstore virksomheders opmærksomhed 
på verdensmålenes innovationskraft. Målet er desuden at hjælpe 
de mest modne virksomheder med at realisere deres vækstpoten-
tiale ved at nå ud til nye kunder, markeder og medarbejdere gennem 
et tilbud om skræddersyet, tværfaglig rådgivning.  

Vi vil hjælpe danske SMVer på tværs af brancher gennem tre  
forskellige tilbud: 
 
1.	 SDG	Vækstbriefings
  En række to-timers morgenmøder med fokus på at øge forstå-

elsen for, hvordan verdensmålene kan bruges som løftestang 
for vækst og eksport gennem ekspertoplæg og konkrete virk-
somhedscases. 

  De første to pilotVækstbriefings i hhv. september og oktober 
er indledningsvis planlagt mhp. at teste vidensniveauet og 
-behovet blandt SMV-segmentet.

2. SDG Lab
  En halv dags faciliteret workshop for virksomhedens ledelse 

med fokus på at afdække specifikke vækst og eksportmulig-
heder og lægge en konkret vækstplan med udgangspunkt i  
relevante verdensmål. 

3. SDG Growth Path
  Et 12-ugers individuelt forløb med fokus på at skalere eksiste-

rende bæredygtige forretningsløsninger og produkter f.eks. til 
nye kundegrupper og markeder i Danmark og internationalt. 

CONNECT Denmark understøtter undervejs de virksomheder, der 
er klar til at møde det landsdækkende netværk af erfarne ledere i 
springboards.
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4. UNIKT PARTNERSKAB 

Partnerkredsen ledes af Væksthus Hovedstadsregionen og består 
af de 29 kommuner i Hovedstaden i kraft af deres ejerskab og 
medfinansiering af Væksthus Hovedstadsregionen, de øvrige 
medlemmer af partnerkredsen er Deloitte, Advice, Roskilde  
Universitet og CONNECT Denmark.

Væksthus	Hovedstadsregionen er årligt i kontakt med mere 
end 1000 virksomheder og iværksættere i hovedstadsregionen. 
Væksthuset har dyb ekspertise i at gennemføre vækstvejledninger, 
arrangementer og programmer for både nystartede og etablerede 
virksomheder. Væksthus Hovedstadsregionen samarbejder tæt 
med landets øvrige væksthuse og har erfaring med at drive tvær- 
regionale programmer for virksomheder i dette regi. Det forven-
tes at kunne fortsætte med etablering af de nye erhvervshuse jf. 
ny lov om erhvervsfremme. 

Deloitte er landets måske førende private rådgiver indenfor om-
stilling af virksomheder til bæredygtig vækst. Deloitte gennem-
fører netop nu acceleratorprogrammet SDG Accelerator for UNDP 
med deltagelse af 15 danske virksomheder, som skal sætte en 
global standard for forretningsudvikling med verdensmålene.  
I dette arbejde udvikles en lang række værktøjer, som vil kunne 
bæres videre til SMVerne i det nye program. 

Advice er eksperter i kommunikation og har dyb erfaring i at 
rådgive virksomheder med at forstå nye behov og tendenser og 
kommunikere effektfuldt til både kunder, medarbejdere og det 
omgivende samfund. 

CONNECT	Denmark er et nonprofit og landsdækkende erhvervs-
netværk med ca. 800 medlemmer, som frivilligt hjælper seriøse 
iværksættere og mindre virksomheder på vej med professionel 
forretningsmæssig og strategisk sparring. Netværket består af 
erfarne og kompetente ledere, eksperter og nøglemedarbejdere 
fra både små og store virksomheder samt organisationer som 
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bl.a. Oticon, Novo Nordisk, Eksportrådet, ZACCO, Jyske Bank,  
DI, Microsoft, EY, FLSmidth, SDTI A/S, DTU og Vækstfonden. 
Denne videnressource fra erhvervslivet bringes aktivt i spil i ud-
viklingen af de deltagende virksomheders forretningsmetoder  
og -modeller rettet mod verdensmålene. 

Gladsaxe	Kommune har været med til at tage initiativ til alliancen 
og sætte SMVernes behov for hjælp til at løfte potentialet i verdens-
målene på dagsordenen. Kommunen bidrager – i lighed med de 
øvrige kommuner i Hovedstaden – til at markedsføre tilbuddene 
overfor virksomheder og understøtter rekruttering gennem den 
lokale erhvervsservice.

Roskilde	Universitetscenter,	RUC, (RUC) bidrager, via Institut 
for Samfundsvidenskab og Erhverv, til at alliancens program, 
værktøjer og metoder forskningsmæssigt bidrager med en  
dokumenteret effekt for de virksomheder, der deltager i program-
forløbet. 
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5. PROJEKT SCOPE 

Vi vil udvikle et 2-faseprogram, der stater med en 6 måneders 
udvikling og pilotfase i hovedstadsregionen, og derefter kan  
udrulles i samtlige væksthuse, såfremt der opnås en tilstrækkelig 
finansiering. 

Ambitionen bag Sustainable Business Alliance er at skabe grund-
lag for et SDG Innovation Lab, hvor nye metoder, forretnings-
modeller og koncepter udvikles og efterfølgende implementeres  
i små og mellemstore virksomheder. Målet er at styrke virksom-
hedernes evne til at konkurrere i et globalt marked, hvor alt fra 
investorer/ventureselskaber, offentlige indkøbere og forbrugere  
i stigende grad forventer at virksomheder tager et forretnings-
mæssigt ansvar mod at løse samfundsmæssige udfordringer  
– men på kommercielle vilkår.


