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Få inspiration til at se  
verdensmålene som nye 

forretningsmuligheder for 
netop DIN virksomhed

FN 17-
TÆNKEMÅDE:

Bæredygtig 
adfærd er vinder- 

adfærd



Verdensmålene kan give nye forretningsmuligheder. På konferencen får du inspiration til, hvordan din 
virksomhed kan indføre en FN 17-tænkemåde i jeres fremtidige arbejde med drift og udvikling – og 
dermed udnytte de nye muligheder. 

Mød professor Steen Hildebrandt samt andre dygtige indlægsholdere og 
virksomheder, som har succes med at anvende en FN 17-tænkemåde:  
Bæredygtig adfærd er vinderadfærd.

Dit udbytte bliver

• Større viden om FN’s 17 verdensmål.
• Værktøjer til at komme i gang.
• FN 17-tænkemåde: Bæredygtig adfærd er vinderadfærd.
• Inspiration fra og til mindre og mellemstore virksomheder.

Introduktion til dagens program

Formålet er at motivere flere virksomheder 
i Hedensted Kommune til at tænke FN’s 17 
verdensmål ind i deres drift og udvikling. Det 
handler om at opbygge en tænkemåde om, at 
bæredygtighed er en ny bundlinje, som kan 
supplere din klassiske, økonomiske bundlinje. 
Bæredygtig adfærd er vinder adfærd. Det kalder 
vi en FN 17-tænkemåde. 

Mange virksomheder er allerede godt i gang 
med at udnytte forretningsmuligheder, og på 
konferencen fortæller de om deres erfaringer. 
Der vil være indlæg fra førende eksperter, som 
giver dig noget at arbejde med, når du kommer 
hjem.

Konferencen består af følgende tre dele:
1. Introduktion til FN’s 17 verdensmål og gode 

bud på hvad de kan betyde for din virksom-
hed.

2. Få inspiration på arbejds stationer, hvor 
forskellige virksomheder fortæller om deres 
erfaringer med FN 17.

3. Professor Steen Hildebrandt kigger frem i 
forhold til det videre arbejde med FN 17. 
Han introducerer sin lille bog ”Danmark og 
verdensmålene – En ny dags orden”, som 
udleveres til alle deltagere.

– Du kan læse mere om programmet på næste side –

Deltag i konference om tidens hotte emne 
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Introduktion
• Borgmester Kasper Glyngø byder velkommen og sætter rammerne for dagen.
• Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder laver en indflyvning til FN 17, og giver eksempler 

fra sit arbejde med at kommunikere om FN 17-tænkemåde for danske virksomheder.
• Co-founder Katja Meyer fra Eachthing, vinder af værksætterprisen 2019, fortæller om hvad FN’s 

verdensmål betyder for deres tech startup.
• Lektor Henrik B. Sørensen, Aarhus Universitet præsenterer en forretningsmodel, hvor både omverden, 

ny (digital) teknologi, og kultur er i fokus for virksomhedens arbejde  
med FN’s verdensmål.

Mød praktiske erfaringer på følgende arbejdsstationer
1. Line Poulsen, Dansk Industri præsenterer en praktisk model til at arbejde med FN 17. 

Peter Højgaard Hansen, Brdr. Plagborg A/S fortæller om deres arbejde. 
2. Mads Røge, Komproment A/S fortæller, hvordan virksomhedens arbejde med bæredygtighed giver nye 

forretningsmuligheder indenfor byggebranchen. Henrik Blach, FORCE Technology præsenterer projekt 
Servitize, som tilbyder hjælp til at udvikle bæredygtige forretningsmodeller.

3. Hvordan kan ny teknologi give nye forretningsmuligheder, der understøtter FN 17?  
Lektor Henrik B. Sørensen, Aarhus Universitet introducerer fem forretningsmodeller for Cirkulær 
Økonomi, der også indeholder tre disruptive teknologier. Anders Koed Jensen, TrÆls fortæller om sine 
erfaringer med at anvende modellerne” efter disruptive teknologier

4. Få en snak med Steen Hildebrandt om de ledelsesmæssige betingelser for at øge FN 17 paratheden og 
dermed skabe en FN 17-tænkemåde i din virksomhed. Herunder hvordan et klart FN 17 image bliver 
en forudsætning for at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

5. Case fra D2i-Design to innovate der viser, hvordan designmetoder kan skabe kommercielle produkter 
af affaldsmaterialer – Merete Valbak, Compas og  Thomas Holst Madsen, D2i – Design to innovate.

6. Indspil med erfaringer og værktøjer fra Rethink Business, som har hjulpet et stort antal virksomhed-
er – Lise Haahr Hanneslund, ”Erhvervshus Midtjylland og Erik Serritslev Jørgensen fra virksomheden 
UPCYCLING SCANDINAVIA.

7. Dansk Byggeri med oplæg til hvordan håndværksvirksomheder kan arbejde med FN 17. Eksempelvis 
ved at stille krav til bygherrer og materialeleverandører. Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.8. Code of 
Care Hedensted - det handler om din virksomhed. Verdensmål nr. 8 handler om fair arbejde til alle. 
Det vil sige arbejdskraft til din virksomhed. Hør hvordan du kan tage et socialt ansvar og samtidig sikre 
engagement og omdømmekapital. Til gavn for samfundet, de øvrige medarbejdere og det enkelte 
menneske. Hør praktiske eksempler på hvilke småjobopgaver du kan spotte i din virksomhed og få 
konkret viden om hvordan du griber det an.

Sådan kommer du videre
• Professor Steen Hildebrandt perspektiverer dagens emne og kigger fremad i forhold til det videre 

arbejde med FN 17. Steen vil fremhæve de vigtigste pointer fra sin nye bog.
• Konferencen slutter af med, at Hedensted Erhverv præsenterer kommende aktiviteter  

og tilbud i forhold til at udvikle og styrke FN 17-tænkemåden.

PROGRAM



Tilmeld dig på hedensted.nemtilmeld.dk/218/, hvor du også kan læse 
mere om konferencens indhold. Ved tilmelding skal du vælge, hvilke tre  
arbejdsstationer du ønsker at besøge under konferencen. 

Forplejningen består af mad med smag af bæredygtighed og primært af 
lokale råvarer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig for planlægningen  

– Der vil blive opkrævet et no-show-fee på 500 kr., hvis du udebliver fra konferencen uden at melde afbud.

TILMELDING
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