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1. Introduktion 
Verden har besluttet at stå sammen for at tackle de hidtil usete udfordringer den står overfor 
mht. at sikre en bæredygtig fremtid. Stigende uligheder og klimaforandringer bidrager til at 
skabe spændinger, ustabilitet og voksende frygt. Vi befinder os i dag ved en korsvej, hvor vi 
kan vælge sammen at få styr på udfordringerne eller uigenkaldeligt at miste kontrollen. Ver-
dens lande vedtog derfor i september 2015 under dansk formandskab 17 verdensmål for bære-
dygtig udvikling og 169 delmål, som alle skal være opfyldt i 2030. Det store antal mål og de 
mange delmål er et udtryk for kompleksiteten. At nå samtlige af disse mål i 2030 ’leaving no 
one behind’ er ambitiøst og nødvendigt. 
 
Den gode nyhed er, at det er muligt. Rigtigt mange er allerede godt i gang – og at endnu flere 
ønsker at bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid. 
 
Blot en femtedel af den danske befolkning ved i dag, at verdensmålene eksisterer. Færre har 
mere end et overfladisk kendskab til, hvad målene indebærer og hvad de og deres arbejds-
pladser kan gøre. Mange beslutninger – både nationalt, regionalt og lokalt – træffes stadigt ud 
fra kortsigtede eller snævre hensyn, der ikke er bæredygtige på sigt, eller ikke tænkes sam-
men med andre hensyn. Som ét resultat sakker Danmark langsomt bagud på flere områder, 
hvor landet tidligere har været førende. 
 
Ingeniørforeningen, IDAs 112.000 medlemmer (højtuddannede med teknisk og naturvidenska-
belig baggrund) findes på alle typer af arbejdspladser. De har særlige forudsætninger for, i 
samarbejde med andre, at bringe de nye løsninger i spil, som er nødvendige for at indfri ver-
densmålene.  
 
Bæredygtighedskaravanen mobiliserer et stort antal IDA-medlemmer lokalt rundt om i landet. 
Det sker ved et aktivt engagement fra medlemmerne om synliggørelse af de store bestræbel-
ser for at indfri verdensmålene, der allerede foregår på mange arbejdspladser. Karavanen vil 
stimulere nytænkning, tværfagligt samarbejde, læring og opskalering, på de arbejdspladser, 
hvor arbejdet kun lige eller slet ikke er begyndt.  
 
Over de kommende måneder vil Bæredygtighedskaravanen indgå i nationale og lokale part-
nerskaber. Partnerskabet omfatter allerede IDA og dens mange fagtekniske selskaber, samt 
FN-byen og dens organisationer.  Karavanen vil indgå lokale partnerskaber med et stort antal 
arbejdspladser (private og offentlige virksomheder, undervisningssteder, kommuner, regioner 
og andre). Arbejdspladserne vil åbne deres døre for karavanen eller lægge hus til samlingsmø-
der og værksteder. De vil indvi karavanens deltagere i deres strategier og praksisser for bære-
dygtig nytænkning. Tæt samarbejde med lokale journalister vil bidrage til lokal mediedæk-
ning af lokale løsninger og lokale udfordringer. 



 

 Side 4 af 14 

Bæredygtighedskaravanen bliver skudt i 
gang den 12. oktober 2018 i IDA-huset og 
slutter med et stort arrangement ved Tech 
& Science Days i IDA-huset 6.-8. juni 2019.  
Karavanen vil undervejs gøre holdt ved ca. 7 
’Samlingsmøder’ (stederne er eksemplifice-
ret ved en blå plet på kortet) og ud fra disse 
besøge 60 arbejdspladser (røde). Det vil 
være arbejdspladser, der har en god histo-
rie om, hvordan de konkret beskæftiger sig 
med verdensmålene. Ved samlingsstederne 
vil der også blive arrangeret værksteder, 
hvor arbejdspladser kan melde sig til at 
blive vejledt og få gode råd om, hvordan de 
kan komme i gang eller blive bedre til at ar-
bejde med verdensmålene.  
 
Karavanen har udviklet et værktøj for Læ-
ring og Selvvurdering. Værktøjet vil blive 
brugt til individuelle fordybelser i verdens-
målene og til at selvevaluere arbejdsplad-
ser. Konkret vil værktøjet producere score-cards, der kan bruges internt på arbejdspladserne, 
såvel som til udvælgelsen af de arbejdspladser, Karavanen skal besøge.  
https://learning-assesment-tool.sustainability-caravan.dk/  
 

Eksempler på score-cards fra første test af Bæredygtighedskaravanens Værktøj for Læring 
og Selvvurdering    

 •  

 

 

https://learning-assesment-tool.sustainability-caravan.dk/
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2. Formål, tilgang og værdigrundlag 
Formålet med Bæredygtighedskaravanen er at udbrede kendskabet til verdensmålene, og 
hvordan de kan bruges og integreres på danske arbejdspladser. Karavanen deler viden om og 
erfaringer med verdensmålene på tværs af arbejdspladser, samt dokumenterer og formidler 
erfaringer til inspiration og gerning for andre. 
 
Den overordnede ramme for karavanen er, at bæredygtig udvikling er en sag for os alle – lo-
kalt, nationalt og globalt, som individer, medarbejdere og borgere, som virksomheder, offent-
lige arbejdspladser og institutioner, og som politikere. En vigtig del af fortællingen er, at 
mange allerede gør meget, som andre kunne lære og blive inspireret af. Bæredygtighedskara-
vanen tror på, at vi, ved at arbejde på tværs af fysiske, politiske og faglige grænser, sammen 
kan gøre det endnu bedre. Det sker ud fra et ledende princip om: gør ikke skade, gør gavn og 
tag ansvar og løsningen: viden-holdning-handling. 
 
Alle 17 verdensmål indgår i Bæredygtighedskaravanen. I kriterierne for udvælgelse af de of-
fentlige og private arbejdspladser, Karavanen besøger, indgår, at de skal adressere mindst tre 
forskellige verdensmål: ’klima og miljø’ (verdensmål 6, 13, 14, og 15), ’sociale fremskridt’ (ver-
densmål 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, og 16), ’økonomisk udvikling’ (verdensmål 8, 9, 10, og 12) og ’partner-
skaber for handling’ (verdensmål 17). 
 
Det centrale budskab er, at det hele hænger sammen. For at indfri verdensmålene, skal vi sam-
men gøre noget, ikke bare ved det umiddelbare, men også ved noget af det mere fundamen-
tale og svære, som de underliggende årsager til klimaforandring og ulighed, der igen er med 
til at drive, f.eks. migration. Derfor indeholder Bæredygtighedskaravanen oplysninger om 
sammenhænge, budskaber fra syd og fra fremtiden, samt formulering af politiske budskaber. 
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2.1 Karavanens strategiske grundlag 

 
 
2.2 Målgrupper 
Karavanen opererer med en række forskellige målgrupper, der kan opdeles i: aktive, deltagere, 
politikere og andre. 
 
• Cirka 150 aktive (frivillige): koordination og fremdrift, cirka 40 på nationalt og regionalt 

niveau; budbringere fra syd og fra fremtiden (10); 15 værkstedsledere; 10 skriftkloge (faglige 
ambassadører); og 60 besøgsværter.  Rekrutteringen sker gennem faglige netværk, ’direct 
marketing’, ’snow-balling’ samt sociale medier (se afsnit 2.3).   
 

• Cirka 2.000 deltagere til arbejdspladsbesøg, samlingsmøder, værksteder og det afsluttende 
stormøde. De nås gennem eksisterende netværk, personlige kontakter og annoncering via 
sociale medier. 
 

• 10 politikere (vise mænd og kvinder). Heraf folketingspolitikere, som vil nås gennem 2030-
gruppen og FN Forbundet. Lokale politikere, der vil blive mobiliseret af de lokale 
aktionsgrupper og med tilsvarende rolle som FT-politikerne. 
 

• Alle ledere og medarbejdere på de arbejdspladser, der deltager som besøgssteder og 
værksteder. 
 

• Alle IDAs 112.000 medlemmer og offentligheden generelt vil nås med information om 
verdensmålene.  

• Skabe en bedre fremtid ved at aktivere de 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling.

Hvorfor (formål)

• Bæredygtighedskaravanen er skabt som et direkte og målbart svar på de 
udfordringer, som FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling beskriver.

• Vi tror på, at vi, ved at arbejde på tværs af fysiske, politiske og faglige grænser, 
sammen kan gøre det endnu bedre og få alle lande og befolkningsgrupper 
med på rejsen mod en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Hvordan (vision)

• Bæredygtighedskaravanen udbreder kendskabet til FNs 17 verdensmål og 
arbejder for at integrere målene direkte på arbejdspladser og i virksomheder i 
Danmark, på Grønland og Færøerne. Samtidig er det afgørende at samle op på 
eksisterende erfaringer og dele viden på tværs. Vi tror på, at viden skaber 
holdninger, og holdninger skaber handling – og Karavanen bidrager derfor 
med konkrete løsninger til de udfordringer, verdenssamfundet står over for nu, 
og i fremtiden.

Hvad (kernefortælling)
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3. Organisering og kapacitet 
Bæredygtighedskaravanen er det første eksempel på, at man i regi af IDA arbejder samlet på 
et landsdækkende projekt, der rækker fra fagteknikken til regionerne på tværs af sociale, øko-
nomiske og globale forhold. Det vil være første gang, at samarbejde og partnerskaber med ar-
bejdspladser (private virksomheder, kommuner, osv.) vedrørende praktiske løsninger i den 
skala, der er lagt op til, finder sted.   
 
Den altovervejende del af arbejdet i karavanen udføres af frivillige eller ansatte hos partnere 
(inklusiv IDA).  
 
3.1 Bæredygtighedskaravanens operationelle struktur 
 
• Styregruppen 

Består af 6 medlemmer fra hhv. IDA Proces, IDA Grøn teknologi, IDA Nord, og IDA Global 
Development og Stemmer fra Fremtiden. Styregruppen står for den overordnede 
koordinering og fremdrift af Karavanen. Det inkluderer idéudvikling, deltagelse i 
arbejdsgrupper, følge initiativer til dørs, monitorering, justeringer mm. 
 

• Projektleder 
Bæredygtighedskaravanen har under sit budget ansat en fuldtidsprojektleder, der står for 
den daglige koordination og implementering, inklusiv af kommunikation, medier, logistik 
og interaktioner med frivillige. Projektlederen referer funktionelt til styregruppen og 
administrativt til afdelingschef for Teknologi og Netværk i IDA. 
  

• Lokale aktionsgrupper 
Bestående af tre til fem IDA aktive for hvert samlingssted. Aktionsgrupperne er ansvarlige 
for den lokale koordinering af arbejdspladsbesøg, kontakter, samlingsmøder mv. 
 

• Koordinationsgruppen 
Bestående af Styregruppen og en repræsentant for hver af de lokale aktionsgrupper 
overser udrulning af Karavanen, inklusive planlægning og udvælgelse af arbejdspladser til 
besøg, review af vejledning, midtvejsevaluering, justeringer, osv.  
 

• Arbejdsgruppe Grøn logistik 
En arbejdsgruppe, der har udarbejdet retningslinjer og muligheder for at gøre 
Bæredygtighedskaravanen så bæredygtig som muligt. 
 

• Arbejdsgruppe Kommunikation 
Bestående af projektlederen og af professionelle IDA mediefolk. Gruppen udvikler 
karavanens kommunikations strategi, formidlings- og dokumentationsplaner og overse 
implementeringen af disse. 
 

• Arbejdsgruppe om vejledninger, værktøjer og kapacitetsopbygning 
Er ansvarlig for udarbejdelse af design af materiale og afholdelse af seminarer og består af 
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projektlederen og professionelle IDA mediefolk. 
 

• Stormøde  
Et åbent møde for alle aktionsgruppeaktive i Karavanen. Stormødegruppen vil 
efterfølgende løbende få tilsendt info om arrangementer og andet Karavane-relevant. 
 

 

4. Karavanens elementer  
Metaforen ’karavane’ er valgt for at illustrere noget, der bevæger sig rundt i landet, som man 
kan hoppe på og af, noget som ikke bare fragter mennesker, men også opsamler og fragter 
viden fra sted til sted. Det kommer til udtryk i Karavanens mange aktiviteter, og i de roller, de 
frivillige i Karavanen besidder, som f.eks. værter, vise mænd og kvinder, budbringere fra syd og 
fra fremtiden, skriftkloge, osv. Ordet ’karavane’ er i sig selv med til at understrege sammen-
hængen i tid og på tværs af løsninger, udfordringer, faglige og politiske skel.  
 

4.1 Aktiviteter 
Bæredygtighedskaravanen består af flere forskellige aktiviteter, der er det bærende i karava-
nen. Aktiviteterne inkluderer: arbejdspladsbesøg, regionale samlingsmøder, værksteder, af-
sluttende stormøde ved Tech & Science Days. Hovedindgangen til at nå ud til landets arbejds-
pladser er IDAs 112.000 medlemmer. Medlemmerne har en teknisk eller naturvidenskabelig 
baggrund og findes på alle typer af arbejdspladser overalt i Kongeriget (inklusive Grønland og 
Færøerne). 
 

Arbejdspladsbesøg  
De 60 offentlige og private arbejdspladser, der udvælges til besøg, skal udover at adressere 
mindst tre af verdensmålene (jf. afsnit 2), kunne fortælle en god forandringshistorie. Kriteri-
erne for udvælgelse eksisterer for at undgå ’green-washing’. Potentielle arbejdspladser vil 
blive opfordret til at benytte værktøjet for Læring og Selvvurdering (jf. afsnit 1), som vil resul-
tere i et score-card på delmålsniveau (’gør gavn’, ’kunne gøre mere’, ’gør potentielt skade’, el-
ler ’ikke relevant’). Dette vil ikke alene være med til at sikre relevans – men også bidrage til at 
uddybe viden om bæredygtighedsmålene. Ved hvert arbejdspladsbesøg vil værten fortælle 
om hvad, der gøres ved de relevante mål, om de fremskridt, arbejdspladsen har gjort, og hvilke 
udfordringer, de har mødt og står overfor ift. at efterleve verdensmålene.  
 
Arbejdspladserne, der besøges, skal have IDA-medlemmer ansat.  Der vil være tre spor for 
identifikation af de potentielle arbejdspladser: (1) selv-identifikation af IDA-medlem på arbejds-
pladsen; (2) regionale aktions- eller faggrupper foreslår arbejdsplads; og (3) Karavanens styre-
gruppe eller landsdækkende fagselskab foreslår arbejdsplads.  
Den endelige udvælgelse af arbejdspladser til besøg foretages af styregruppen i samarbejde 
med de regionale aktionsgrupper. Deltagerantallet per arbejdspladsbesøg forventes at blive 
cirka 20. Besøgene vil være åbne og gratis – mod forudgående tilmelding. 
 
Samlingsmøder 
På de 7 samlingsmøder fordelt rundt i landet vil den viden, der høstes fra arbejdspladsbesø-
gene, blive delt og bearbejdet, budbringere fra syd og fra fremtiden vil reflektere over løsnin-
ger og udfordringer fra hver deres perspektiv med hovedfokus på klima og lighed. For hvert 
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samlingsmøde vil en arbejdsplads blive nomineret til den nationale bæredygtighedskaravane-
pris. Indstillingen foretages af den lokale aktionsgruppe og baseres på innovation, resultater, 
forandringsprocesser mm.  Politiske budskaber vil blive formuleret og overgivet til de vise 
mænd og kvinder (lokale- og folketingspolitikere).  
 
Som udgangspunkt vil der afholdes 7 samlingsmøder fordelt rundt omkring i hele landet inkl. 
et på Bornholm, et i Grønland og et i Færøerne, hvis det er muligt. Placeringen af samlingsmø-
derne afhænger af antal af besøgssteder i regionen, geografi og kapacitet i den lokale aktions-
gruppe. Deltagerantallet per samlingsmøde forventes at blive cirka 100. Møderne vil være 
åbne og gratis – mod forudgående tilmelding. 
 
Værksteder 
I tilknytning til hvert samlingssted vil der blive afholdt 1-2 værksteder afhængig af antal tilmel-
dinger. På disse værksteder kan arbejdspladser, som måtte ønske det, få værktøjer, støtte og 
lære om, hvordan de kommer i gang eller kommer videre med at integrere verdensmålene i 
deres forretningsmodeller og praksis. Værkstederne vil være gratis og forbeholdt par bestå-
ende af et IDA-medlem og en ikke-teknisk kollega fra samme arbejdsplads. 
Deltagerantallet per værksted begrænses til maksimum 30. 
 
Afslutning ved Tech & Science Days 
Det afsluttende stormøde vil finde sted ved Tech & Science Days i København d. 6.-8. juni 2019. 
Her vil der blive samlet op på indhøstet viden og erfaring fra arbejdspladsbesøgene, inklusive 
budskaber fra syd og fra fremtiden. De politiske budskaber vil blive overbragt og Bæredygtig-
hedskaravanens pris vil blive uddelt til den arbejdsplads. Deltagerantallet i det afsluttende 
stormøde forventes at blive cirka 200. Mødet vil være åbent og gratis – mod forudgående til-
melding. Prioritet vil blive givet til folk, der har været aktive ifm. arbejdspladsbesøg og sam-
lingsmøder. 
 
Læringsseminar for karavanens kernefrivillige  
Der afholdes et læringsseminar for karavanens kernefrivillige med henblik på at kompetence-
opbygge og erfaringsudveksle med fokus på at skabe en fælles bæredygtighedsidentitet. De 
frivillige får dybdegående viden om verdensmålene samt konkret viden om formidling, logistik 
mm. til brug for afholdelsen af karavanens øvrige aktiviteter. Design og udførsel af semina-
rerne vil blive dokumenteret på en måde, der vil lette ’selv-studie’ for aktive, der var forhindret 
i at deltage i seminaret, eller som kommer til efter, at seminarrækken er gennemført. 
 

4.2  Karavanens frivillige 
Bæredygtighedskaravanen involverer omkring 150 frivillige. De fleste vil allerede have lavet fri-
villigt arbejde inden for forskellige områder og sammenhænge. Dvs. mange har prøvet det før 
og kan rimeligt nemt mobiliseres. 
  
• Lokale aktionsgrupper er ansvarlige for alle Karavanens aktiviteter i deres lokalområde. 

Hver lokal aktionsgruppe består af 3 til 5 personer med tilknytning til IDA eller et IDA 
netværk eller selskab. Som udgangspunkt vil der være én aktionsgruppe per IDA region + 
Bornholm, Grønland og Færøerne. 
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• Samlingsmødeansvarlige er ansvarlige for forberedelse, afholdelse og opfølgning for de 
samlingsmøder, der vil finde sted i hvert lokalområde. Det forudses, at der vil være en 
kernegruppe af to samlingsmødeansvarlige. Disse er en del af den lokale aktionsgruppe. 
De vil sandsynligvis arbejde sammen med en større gruppe af lokale frivillige (IDA-aktive 
og andre). 
 

• Stemmer fra Fremtiden vil være unge (medlemmer af IDAs faglige netværk, hvis muligt), 
der bor og arbejder i samlingsmødets lokalområde og er i begyndelsen af deres karrierer. 
Folk som i 2045 vil skulle kigge tilbage fra slutningen af den næste verdensmålsperiode og 
sige: ”godt vi i 2018 gjorde noget” eller ”bare vi i 2018 dog havde gjort noget”. Gruppen vil 
også bestå af folk (medlemmer af IDAs faglige netværk, hvis muligt), der bor og arbejder i 
samlingsmødets lokalområde og har rødder i det lokale syd (et lavindkomstland). De vil fra 
dette perspektiv og med afsæt i klima og lighedsudfordringerne beskrive den gensidige 
globale afhængighed forbundet med at finde en bæredygtig udviklingskurs. At 
Stemmerne er herboende kolleger, som kender begge verdener kan være med til at bringe 
nærhed og perspektiv til problematikken. Det vil ikke være forudsat, at disse nødvendigvis 
taler dansk. Af praktiske grunde bør de imidlertid kunne forstå en smule dansk og tale et 
fornuftigt engelsk. 
 

• Værkstedsledere er ansvarlige for afholdelse af karavanens værksteder i lokalområderne. 
Værkstedslederne vil være folk, som har erfaring med afholdelse af workshops i offentlige 
og private sektorer, gerne med fokus på forandringsledelse, bæredygtighed, osv. 
Værkstedslederne vil referere til den lokale aktionsgruppe. 
 

• Skriftkloge er repræsentanter fra IDAs netværk og fagtekniske selskaber. De fungerer som 
bindeled til Karavanen, integrerer værdierne og budskaberne i selskabernes og 
netværkenes løbende aktiviteter, og kommunikerer værdierne og budskaberne eksternt 
med udgangspunkt i selskabernes og netværkenes faglige fundament.  
 

• Arbejdspladsværter er personen i virksomheden, der er ansvarlig for forberedelse, 
gennemførsel og opfølgning på den enkelte arbejdsplads i koordination med den lokale 
aktionsgruppe. 
 

• Vise mænd og kvinder er folketingspolitikere fra den enkelte valgkreds, der passer til det 
regionale område, der afholdes samlingsmøde i. Deres primære opgave vil være at 
opsamle og videregive politisk viden fra deltagelse i samlingsmøderne. Derudover, 
forventes det, at de vil bidrage til spredning af karavanens værdier og nøglebudskaber. 

 
 

5. Formidling og kommunikation 
Bæredygtighedskaravanen er landsdækkende med et globalt udsyn og lokal forankring. Kara-
vanen kommer ind på arbejdspladserne – både de, der allerede gør noget og de, der gerne vil. 
Det både på et formelt og et frokoststueniveau. Den lokale forankring vil bidrage til, at lokale 
medier vil finde det relevant at viderebringe viden og information om verdensmålene og for-
andring. Dvs., at Bæredygtighedskaravanen potentielt vil nå langt videre ud end til de mange, 
der direkte deltager i dens aktiviteter. 
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Under hele Bæredygtighedskaravanen spiller medier (både journalistiske og sociale) en 
central rolle. IDAs faste stab af presse- og mediefolk vil bidrage med både kompetencer og 
kapacitet til at sikre kvalitet og til at nå ud til trykte og elektroniske landsdækkende medier og 
specielt til lokale medier. Skriftkloge (fagtekniske ambassadører) vil blive mobiliseret og 
vejledt til at skrive om verdensmålene og karavanen til IDA Universe, ing.dk og sociale medier.  
 
Bæredygtighedskaravanen lægger stor vægt på at nå ud til de medier, der bliver læst, hørt og 
set lokalt – der hvor arbejdspladserne ligger, og hvor folk bor. Fokus vil blive på løsninger og 
konstruktiv nuanceret information. Mediedækning og samarbejde med journalister bliver 
tænkt ind i alle Karavanens proccesser fra begyndelsen (jf. afsnit 5).  
 
Overordnet set er der indtil videre planlagt følgende dokumentationsprodukter: 
 
• Ipaper med udvalgte ’bedste eksempler’ og barrierer fra arbejdspladsbesøg, input fra 

samlingsmøder samt eksempler på ’cases’ og værktøj fra værkstederne.  
 

• Læringsvideo om FNs verdensmål optagelser fra FN byen med FN organisationerne  
  

• Øvrig videodokumentation i form af korte klip til lokale og sociale medier, og længere 
dokumentarsekvenser om specifikke aspekter af Karavanen og dens processer.  
 

• Generel karavanevejledning til de aktive. Indeholder basisviden om 
bæredygtighedsmålene, tværgående og globale sammenhænge, formidling og 
mediekontakt, praktisk logistik og rapportering mm.  
 

• Værkstedsmanual for de, der skal køre værkstederne lokalt ved samlingsstederne. Fokus vil 
være på praktisk proces, anvendelig viden om bæredygtighedsmålene, tværgående og 
globale sammenhænge, formidling, viden om værktøjer, forandringsprocesser og 
integration, plus logistik og rapportering osv. 

 

 
 

6. Partnere og sponsorer 
For alle partnerskaber og sponsorater gælder, at de skal bidrage til Bæredygtighedkaravanens 
formål og være på linje med dens tilgang og værdier, som udtrykt i sektion 2 af projektbeskri-
velsen.  
 

6.1 Partnerskaber 
Partnerskaber giver mulighed for co-branding og synergi. Bæredygtighedskaravanens inte-
resse i partnerskaber inkluderer minimum en af følgende: 
 
• Partneren yder som hovedregel uden beregning et væsentligt substantielt bidrag i form af 

teknisk input eller kapacitet f.eks. til udvikling af værktøjer, afholdelse af seminarer, andet 
materiale, afholdelse af samlingsmøder, osv. 
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• Partneren yder som hovedregel uden beregning et væsentligt materielt bidrag f.eks. ved at 
stille faciliteter til rådighed for samlingsmøder, bidrage til markedsføring, produktion af 
dokumentations- eller promotionsmateriale 

• Partneren bidrager til at åbne døre, øge troværdigheden og gennemslagskraften af 
Karavanen.  

 
For nationale partnerskaber træffer styregruppen beslutning, for lokale partnerskaber træffer 
styregruppen og den respektive lokale aktionsgruppe beslutning.  
 

Karavanen markedsføres under Bæredygtighedskaravanens ikon. Partneres logo kan optræde 
efter IDAs logo, hvor det er relevant. 
 
6.2 Sponsorater 
 
Sponsorater er en måde at finansiere Bæredygtighedskaravanens budget på. Sponsorater kan 
ske i form af direkte indbetalinger til Karavanen, eller i form af naturalier til dækning af alle-
rede etablerede poster i Karavanens budget. Det sidste vil sige, at sponsoratet hjælper til at 
mindske finansieringsbehovet. Sponsorbidrag kan være øremærkede eller generelle. 
 
• IDA vil vedblive at være den største finansieringskilde til Karavanen 
• Hovedsponsorer bidrager med mindst omkring 10% (200.000 kr.) af Karavanens 

overordnede budget 
• Øvrige sponsorer bidrager med mindre beløb 
 
Sponsorater godkendes af styregruppen ved bidrag til det overordnede budget og af styre-
gruppen sammen med de respektive lokale aktionsgrupper ved bidrag til de lokale budgetter. 
 
Sponsorater indgår i markedsføringen af Karavanen, hvor det er relevant. Endvidere vil de blive 
listet i rapporter og dokumentationsmateriale. 
 

7. Evaluering 
Projektet har to overordnede projektmål med specifikke succesmål, som projektet evalueres 
på baggrund af.  
 

Projektmål Succesmål  

IDAs medlemmer har 
på deres arbejdsplad-
ser taget et aktivt an-
svar for at dokumen-
tere og dele konkrete 
erfaringer samt an-
sporet til og intensive-
ret arbejdet mod en 
bæredygtig fremtid 
for verden. 

• Minimum halvdelen af de deltagende arbejdspladser og 100+ IDA-
medlemmer har anvendt Værktøj for ”Læring og selvvurdering”. 
 

• Overordnet antal deltagere i Karavanens arrangementer, mål = 2.000+ 
og deres evaluering af arrangementerne, mål = 7,8 på en skala fra 0 til 
10.  
 

• 50.000+ IDA-medlemmer nås med et simpelt budskab om 
verdensmålene og bæredygtighedskaravanen 
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Medier og politikere 
har øget fokus på glo-
bale sammenhænge, 
tværfaglighed og den 
gensidige afhængig-
hed mellem bære-
dygtighedsmålene. 

• Karavanen omtales 2 gange pr. region, der afholder arbejdspladsbesøg  
• Karavanen omtales 5 gange i landsdækkende nyhedsmedier (inkl. 

Ingeniøren).  
• Karavanen har 4.000 unikke visninger med et simpelt budskab om 

verdensmålene og bæredygtighedskaravanen igennem SoMe  

 
Bæredygtighedskaravanens effekt-evalueringsplan er stadig under overvejelse og kunne f.eks. 
indeholde: 

• Spørgeskema rundsendt til deltagerne af karavanens arrangementer for at undersøge 
udbyttet og betydningen af deres deltagelse.  

• Opfølgning med værkstedsdeltagere et år efter om, hvorvidt de er kommet i gang på 
deres arbejdsplads, om de har kunnet gøre brug af det, de lærte og de værktøjer, de fik. 
Og om det har medført forandringer – og hvilke. 
 

• Analyse af medieomtaler med henblik på at bestemme f.eks., i hvilken grad og hvordan 
de omtaler sammenhængen mellem bæredygtighedsmålene, nord-syd og inter-gene-
rationsproblematikkerne. 
  

8. Budget 
Bæredygtighedskaravanens overordnede budgetramme er på 1.940.000 DKK. Midlerne er for-
delt på forskellige poster, der fremgår nedenfor.  
 

Budget* DKK 
Planlægning og koordination                           596.000,00  
Vejledninger / værktøjer                           82.000,00  
Seminarer                           192.000,00  
Udrulning                           536.000,00  
Kommunikation og promotion                           144.000,00  
Dokumentation                           240.000,00  
Sum                        1.790.000,00  

*Budgettet opdateres løbende 

 

9. Overordnede tidsramme  
Fase Milepæl 
Fase 1 (juni-september) 
Fokuseret opmærksomhed og 
tilsagn genereret til aktiv delta-
gelse i Karavanen  

• Første fuldstændige formidlingsplan udviklet og igangsat    
(1. august)   

 
• Lokale aktionsgrupper identificeret og navnesat i alle IDA-

regioner plus Grønland, Færøerne og Bornholm (1. 
september)   
 

• Værktøj til Læring og Selvvurdering rundsendt (13. 
september)   
 

• Fuldt implementeringsgrundlag for karavaneudrulning 
etableret (14. september)  
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Fase 2 (juli-januar) 
Kapacitet til udrulning af Bære-
dygtighedskaravanen opbygget 

• Generel vejledning og værkstedsmanual uarbejdet i 
samarbejde med lokale aktionsgrupper endeligt 
godkendt (30.september) 
 

• Seminarer for aktionsgrupper, værkstedsledere, budbringere 
og skriftkloge afholdt (21.-22. september)  
 

Fase 3 (oktober-maj)   
Karavanen udrullet og i hus  

• Karavanen skydes i gang (12. oktober 2018)  
 

• Udrulning af arbejdspladsbesøg (oktober 2018) 
 

• Udrulning af samlingsmøder (januar 2019) 
 

• Karavanen kommer i hus (6. juni 2019) 
 

Fase 4 (december-juni)   
Viden og erfaring dokumente-
ret, evalueret og delt  

• Al dokumentation og afsluttende rapport med foreløbig 
effektevaluering og forslag til evt. næste 
skridt offentliggjort (30. juni 2019)  
  

• Effektevaluering af værkstedsdeltagelse offentliggjort (30. 
juni 2020).  

 


