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Indledning 
FN’s 17 Verdensmål (SDGerne) er verdens vigtigste 
mål. De 17 mål og 169 delmål er et udtryk for en 
række globale udfordringer, der skal være løst i 
2030. Udenrigsministeriet anslår, at verdensmålene 
frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder 
på op til 400 milliarder kr. for danske virksomheder, 
der har de bæredygtige løsninger, der skal til. Ver-
densmålene er derfor en unik vækst- og eksport-
mulighed for små og mellemstore virksomheder. 
 
Mange danske virksomheder står stærkt i forhold 
til at kunne levere bæredygtige løsninger inden for 
f.eks. fødevarer, energi, sundhed, vand og klima – 
der alle understøtter opnåelsen af verdensmålene. 
I efteråret 2018 gennemførte projektets partnere 
en række aktiviteter med SMVer, for at finde ud af, 
hvilke udfordringer og barrierer der står i vejen for 
at virksomheder kaster sig over verdensmålene 
som vækstbooster. Det resulterede i følgende feed-
back: 
 

• Det er løsningerne og ikke verdensmålene 
i sig selv, der er kommercielt interessante. 
 

• Det er vanskeligt at re-positionere, særligt 
hos B2B-kunder, eksisterende forretnings-
modeller i henhold til bæredygtighed. 
 

• Det er udfordrende for SMVer at bruge 
verdensmålene som en døråbner til nye 
kundesegmenter eller markeder. 
 

• Verdensmålene skaber ikke værdi som en 
complianceøvelse men som en rettesnor 
for udvikling. 

 
Det behov blev afsættet for SDG Business Booster, 
som henvendte sig til danske SMVer der har løsnin-
ger eller teknologier, der har direkte impact på en 
eller flere af de bæredygtighedsudfordringer der 
beskrives i FN’s 17 Verdensmål, og som har poten-
tiale til at kunne videreudvikles, skaleres eller ek-
sporteres til nye markeder. 
 
Formålet med SDB Business Booster var at styrke 
små og mellemstore virksomheders evne til at ud-
nytte de vækst- og eksportmuligheder, der opstår 

med verdensmålene. Igennem en række udvik-
lingsforløb bidrog projektet til en forøgelse af et 
mindre antal virksomheders forventede vækst og 
eksport, og metoden blev forankret nationalt i lan-
dets seks Erhvervshuse – således gratis til rådighed 
for alle landets virksomheder. 
 
Bag projektet stod:  
Erhvervshus Hovedstaden 
Var den projektansvarlige aktør, og varetog pro-
jektledelsen af SDG Business Booster. EHHS har 
over 10 års erfaring med at drive vækst- og udvik-
lingsforløb, og er årligt i kontakt med +2000 iværk-
sættere og SMV’er. 
 
Deloitte 
Var projektets primære implementerende aktør, og 
arbejdede tæt sammen med projektledelsen om 
konceptudvikling og gennemførsel af workshops 
og seminarer.  
 
Advice 
Var kommunikationseksperten på SDG Growth 
Path forløbet, men bistod også med at udarbejde 
cases og forankre projektets erfaringer, metoder og 
værktøjer på tre Erhvervshuses platforme. 
 
CONNECT Denmark 
Arrangerede de SPRINGBOARD-sessioner som en 
række af de deltagende virksomheder deltog i. Her 
fik de som afslutning på deres forløb sparring på 
deres SDG-vækstinitiativ, og input til det videre ar-
bejde.  
 
Roskilde Universitet 
Bistod forløbet med to forskere som deltog i en ob-
serverende rolle på udvalgte virksomheders forløb. 
Formålet var primært at indsamle empiri til en 
forskningsartikel om hvordan danske SMV’er arbej-
der med bæredygtighed og verdensmål i et forret-
ningsudviklingsperspektiv, men også at give spar-
ring til projektledelsen omkring optimering af me-
toder. 
 
Erhvervshus Fyn & Sydjylland 
Var udvalgt blandt landets øvrige fem Erhvervshuse 
til at udrulle og teste metoden i deres områder, så 
projektet både blev testet og forankret ud over Re-
gion Hovedstadens grænser.  
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Aktiviteter og Leverancer 
Projektet var designet efter tre faser: 
 
Fase 1 bestod af organisering, konceptudvikling og 
gennemførsel af to vækstbriefings, otte SDG-Lab 
forløb og 3 SDG Growth Path forløb. 
 
Fase 2 bestod af en udrulning af konceptet hos Er-
hvervshus Fyn og Sydjylland, og der blev i alt gen-
nemført fire vækstbriefings, 16 SDG-Lab forløb og 
seks SDG Growth Path forløb. 
 
Fase 3 omhandlede en forankring af metoder, er-
faringer og værktøjer i landets Erhvervshuse og an-
dre organisationer. 
 
Herunder beskrives de enkelte aktiviteter og leve-
rancer: 
 
Vækstbriefings 
Der blev gennemført seks åbne workshops, hvor 
virksomheder gennem ekspertoplæg introduceres 
til FN’s verdensmål. Formålet var at inspirere virk-
somheder til at tænke i, hvilke forretningsmulighe-
der der er for dem i at løse de udfordringer, ver-
densmålene peger på, samt at komme i kontakt 
med potentielle deltagere til de øvrige aktiviteter. I 
alt 79 deltagere deltog på vækstbriefings. 
 
SDG Lab 
Et kort og intensivt forløb (1-2 måneder) hvor virk-
somhederne identificerede konkrete forretnings-
muligheder ved at løse de udfordringer, verdens-
målene peger på. Forløbet bestod af et sparrings-
forløb med en forretningsudvikler fra Erhvervshu-
sene, en workshop samt en times kvalificering af 
forretningsmuligheder via ekstern eksperttjeneste. 
I alt 24 virksomheder deltog i SDG Labs forløb. 
 
SDG Growth Path* 
Et omfattende udviklingsforløb over 4-6 måneder 
hvor virksomhederne validerede muligheder for at 
skabe forretning ved at løse SDG-udfordringer og 
udformer en go-to-market-strategi. Forløbet be-
stod af tre workshops, 1-2 ekspertsessioner og et 
SPRINGBOARD. Alle deltagerne havde løbende 
sparring med en forretningsudvikler fra Erhvervs-
husene. I alt ni virksomheder deltog på SDG Growth 
Path. 

 
*SDG Lab og Growth Path var designet til at en virk-
somhed kunne deltage på enten begge dele, eller 
den ene del separat. Syv af de ni deltagende virk-
somheder i dette forløb havde også deltaget i SDG 
Lab forløbet. 
 
Projektet har udført en række aktiviteter og leve-
rancer med henblik på at sprede projektets cases, 
metoder og værktøjer til inspiration for SMVer. 
Derudover har projektet forankret værktøjer, inspi-
rationsmateriale og kompetencer blandt landets 
seks Erhvervshuse. 
 
Forankring i Erhvervshuse 
En centralt formål med projektet var at forankre 
metoder, værktøjer og erfaringer i landets Er-
hvervshuse. Forankringsindsatsen var fordelt på to 
fokusområder: Kompetencer og Videndeling. 
 
Kompetencer 
Alle landets seks Erhvervshuse gennemførte to un-
dervisningssessioner om projektets metoder, erfa-
ringer og cases. Alle forretningsudviklere gennem-
førte et niveau 1 med henblik på en grundforståelse 
for emnet, og udvalgte forretningsudviklere gen-
nemførte et niveau 2 med henblik på praktisk an-
vendelse af værktøjer og metode i sparringsforløb 
med SMVer. 
 
Videndeling 
Erhvervshus Hovedstaden, Fyn og Sydjylland har 
alle implementeret en videndelingsplatform på de-
res hjemmesider, hvor inspirationscases, værktøjer 
og anden nyttig viden er samlet. 
 
Øvrig forankring 
En række af de kommunale erhvervsenheder del-
tog i ovenstående niveau 1 kompetenceudviklings-
sessioner, da de har en central rolle i Erhvervsfrem-
mesystemet og den daglige kontakt med mange 
virksomheder. Herved var de bedre klædt på til at 
bringe SDG og bæredygtighed på banen, og i den 
forlængelse pege på Erhvervshusene som en mulig 
hjælpende hånd. Der blev desuden afviklet to vi-
dendelingswebinarer for en udvalgt europæisk 
gruppe af Eksportrådets medarbejdere. SDG Busi-
ness Booster metoden har meget fokus på interna-
tionale vækstmuligheder, og da Erhvervshusene i 
forvejen samarbejder tæt med The Trade Council, 
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vurderede man at det var vigtigt med fælles sprog 
og metodik til det fremadrettede arbejde. 
 
Inspirationskonference 
Som afslutning på projektet afviklede SDG Business 
Booster en virtuel konference med henblik på at 
dele cases, erfaringer og perspektiver. 105 personer 
deltog på konferencen. Konferencen blev optaget 
og forankret Erhvervshus Hovedstadens website. 
 
Videnskabelig artikel – ”Green is nice to have” 
På baggrund af Roskilde Universitets feltstudie blev 
der udarbejdet en forskningsartikel med titlen 
”Green is Nice to Have”, som i skrivendes stund er 
indsendt til publikation i tidsskriftet ”International 
Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”. 
Den forventes publiceret i foråret 2021. 
 
Øvrige kommunikationsleverancer 
SDG Business Booster har løbende afholdt en 
række inspirationsoplæg for lokalerhverv i kommu-
nalt regi (eksempelvis Ishøj Kommunes Nytårstaffel 
2020 og Rudersdals Kommunes Erhvervstræf 2019), 
med henblik på at inspirere en bred målgruppe af 
SMV-segmentet i Region Hovedstaden. 
 
Projektet har også hold oplæg på større forsamlin-
ger såsom SDG Leadership konferencen (2019), 
Grønt Topmøde Fyn (2019), Webinar for Danish 
Care (2021) og Klima Folkemødet i Middelfart 
(2020). 

Effekt 
Projektets effekt opgøres med fokus på de delta-
gende virksomheder i SDG Lab forløbet (n=24) og 
SDG Growth Path forløbet (n=9), hvoraf 7 af delta-
gerne i SDG Growth Path også deltog i SDG Lab. 
 
SDG Lab forløbet 
SDG Lab forløbet havde til formål at den enkelte 
deltager fik afdækket og kvalificeret nye/uforløste 
forretningsmuligheder ved at koble deres eksiste-
rende løsninger med det stigende markedsbehov 
rammesat af FN’s 17 verdensmål. 
Effekten af forløbet blev målt på en række kvalita-
tive målepunkter, hvortil deltagerne svarede, at de 
i nogen, høj eller afgørende grad havde fået (n=21): 
 
A. Øget viden om Verdensmålene: 90% 

B. Inspiration til nye vækstmuligheder: 86% 
C. Forberede kompetencer: 90% 
D. Øget mulighed for nye markeder: 86% 
E. Varige effekter: 86% 
 
SDG Growth Path forløbet 
Effekten af forløbet blev målt på en både kvalitative 
og kvantitative målepunkter. Det kvalitative ud-
bytte blev målt på samme parametre som SDG Lab 
forløbet, hvor til de ni deltager svarede at de i no-
gen, høj eller afgørende grad havde fået: 
 
A. Øget viden om Verdensmålene: 89% 
B. Inspiration til nye vækstmuligheder: 89% 
C. Forbedrede kompetencer: 100% 
D. Øget mulighed for nye markeder: 89% 
E. Varige effekter: 89% 
 
Alle ni deltagere angav ved deres opstart i forløbet 
en baseline for nuværende omsætning, eksport og 
antal ansatte. Ved afslutningen af forløbet blev de 
spurgt til deres forventninger til vækst samlet set 
for de kommende år. De fleste virksomheder angi-
ver positive forventninger, som totalt set i gennem-
snit er stigninger på: 
 

• Omsætning: 124% 
• Antal ansatte: 91% 
• Eksportandel: 87% 

 
De deltagende virksomheder blev spurgt hvor stor 
en effekt deltagelsen i SDG Growth Path forløbet 
havde på ovenstående vækstforventninger. Hertil 
svarede seks i høj grad, en i nogen grad og to i lav 
grad. Det giver en beregnet værdifaktor på 61%, 
som kan give en mindre, men mere valid registre-
ring af virksomhedernes vækstforventninger base-
ret på programmets bidrag*: 
 

• Omsætning: 76% 
• Antal ansatte: 56 
• Eksportandel: 53% 

 
* Udover nedjustering (værdifaktoren), så renses 
data også for outliers på vækstforventningerne (to 
deltagere med ‘ekstreme’ forventninger er fjernet i 
de viste resultater). 
 
Denne vækstprognose blev sammenholdt med de 
realiserede nøgletal som virksomhederne havde da 
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de gik ind i forløbet. Konklusionen var, at SDG 
Growth Path forløbet medførte en forventelig mer-
vækst pr. virksomhed på 17,7 mio. kr., herunder en 
mereksport på 5,6 mio. kr. Resultatet afspejler her-
med en betydelig forventelig effekt efter deltagelse 
i SDG Growth Path forløbet, en effekt der i høj grad 
også har samfundsgavnlige gevinster. 

Forankring og Formidling 

Som der er redegjort for i afsnittet ”aktiviteter og 
leverancer”, så var projektets metoder og læring 
designet til at blive forankret og videreført i regi af 
landets Erhvervshuse. Alle landets Erhvervshuse har 
fået et løft af kompetencer og viden, hvilket er re-
levant da bæredygtighedsagendaen på flere måder 
er et ”nyt” fagområde. 
 
Erhvervshusene sparrer årligt med tusindvis af 
iværksættere og SMVer, og der er en stigende in-
teresse for emner relateret til bæredygtigheds-
agendaen og FN’s 17 verdensmål. Med inputtet fra 
SDG Business Booster er forretningsudviklingerne 
blevet klædt bedre på til sparringen om denne nye 
agenda, og de kan læne sig op ad projektets værk-
tøjer og cases. 
 
Det enkelte Erhvervshus er selvstændigt ansvarlig 
for sin formidling af viden og ydelser indenfor bæ-
redygtighedsagendaen. I Erhvervshus Hovedsta-
den trækker man løbende på cases, videomateriale 
fra den afsluttende konference, som alt sammen er 
tilgængeligt på hjemmesiden. Dette bliver formid-
let via nyhedsbreve og på Sociale Medier. 
 
Hermed lever projektets input naturligt videre i Er-
hvervshusenes basistilbud om gratis og uvildig 
sparring til danske virksomheder. 
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