
SDG-erne er kommet for at blive FN’s verdensmål, Sustainable Development Goals eller SDG-erne 
er i fokus, og virksomheder forventes at arbejde aktivt med SDG-ere. Hvis indsatsen planlægges og 
udføres effektivt, har det positiv virkning på både bundlinjen og samfundsøkonomien.

Målet med kurset er deltagerne har forstået motiverne bag SDG-erne, kan se dem i et forretningsmæssigt lys og har konkretiseret, hvordan man
kan komme videre med arbejdet i egen virksomhed.

Indhold
• Del I: Verdensmålenes indhold forklares, og vi giver eksempler på, hvordan virksomheder anvender dem i praksis til at opstille formål og mål 

for deres bæredygtighedsindsatser.
• Del II: Motivation og ambition er vigtige elementer i udviklingen af en relevant og effektiv bæredygtighedsindsats. Vi ser nærmere på ledelsens 

rolle i arbejdet med SDG-erne.
• Del III: Metoder og redskaber til at afdække risici og muligheder i forhold til verdensmålene bliver gennemgået. Deltagerne får lejlighed til at 

kortlægge muligheder og risici i deres værdikæde og til at identificere relevante indsatser og prioritering af dem.
• Del IV: Verdensmålene skal leve og integreres i planlægning, daglig praksis og rutiner, hvis de skal skabe resultater. Vi ser på forankring gen-

nem politikker, procedurer, træning og kommunikation, og ved hjælp af dialog og partnerskaber.

Datoer
Den 13. og 14. november kl. 9-16 i Trekantområdet.

Læs mere og tilmeld dig på www.effektivitet.dk

Bring SDG-erne i spil - til
gavn for forretning og samfund

UDDANNELSE

Mange forandringsprojekter fejler, og ofte skyldes det, at forandringer kræver at
mennesker ændrer adfærd. Men vi glemmer nok alt for ofte, at adfærdsændringer ikke
sker automatisk som følge af holdningsændring men via handlingsændringer i den virkelige verden.

Det mismatch, der er mellem vores intentioner og vores handlinger forklares af adfærdsteorien, og med adfærdsdesign lærer du hvordan man
ændrer adfærd, så forandringen faktisk sker.

Hvorfor arbejde med adfærdsdesign?
I arbejdet med bl.a. god kundeservice, effektive processer og overholdelse af complianceregler kan adfærdsdesign være en afgørende understøt-
tende
faktor, til at forandringen faktisk sker. Og ofte er det de små ting, der gør den store forskel.

Fordelene ved adfærdsdesign
• Teorien bygger på over 60 års forskning.
• Metoden er datadrevet og evidensbaseret, så du kan se effekten af dine indsatser.
• Du kan tage metoden i brug med det samme.
• Adfærdsdesign gør det komplekse ved forandringer og adfærd håndgribeligt og forståeligt.

Hvem kan deltage?
Hvad end du er leder, arbejder med forbedring af service og processer eller designer services, web-sider eller produkter til en slutbruger kan ad-
færdsdesign være noget for dig.

Datoer
Den 28. november kl. 9-16 i København.

Læs mere og tilmeld dig på www.effektivitet.dk

Adfærdsdesign for forandringsagenter
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