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Verdensmålskompasset er et værktøj til at give 
virksomheder bedre indsigt i og mulighed for 
at arbejde med verdensmålene. Denne version 
er en forkortet udgave af verdensmålskompas
set foretaget af Hedensted Erhverv, til brug for 
virksomhedskonferencen i september 2019. Vi 
håber at du finder dette skriv informativt, dæk
kende og interessant i forhold til din virksom
heds behov, udfordringer og fremtidige arbejde 
med verdensmålene.

Introduktion til verdensmålene
Verdensmålskompasset, er inddelt i fem trin. 
Det hjælper de virksomheder, som arbejder 
med verdensmålene, med at identificere frem
tidige forretningsmuligheder, skabe øget værdi 
gennem bæredygtighed, skabe tættere bånd til 
kunder og interessenter. 

De fem faser er som følger:
1. Forstå verdensmålene.
2. Definer virksomhedens prioriteter i for

hold til verdensmålene, gennem hele 
værdikæden.

3. Opsæt mål for virksomhedens arbejde med 
verdensmålene.

4. Integrer de udvalgte prioriteter i alle virk
somhedens funktioner og partnerskaber.

5. Rapporter og kommuniker virksomhedens 
indsats.

Målet er at fremme bæredygtig udvikling gen
nem virksomhedernes virke. Det sker gennem 
udvikling af nye løsninger, prioritering af inves
teringer og måden at gøre forretning på. Alt 
sammen for at styrke det positive aftryk på en 
bæredygtig udvikling, samt mindske de negative 
indvirkninger.

Verdensmålene er skabt for både regeringer og 
virksomheder. Rundt om i verden kan regeringer 
tilskynde til opfyldelse af forskellige verdensmål 
og tage initiativer, der fremmer integrationen 
af verdensmålene. Men virksomhederne spiller 
en stor rolle for at fremme den bæredygtige ud
vikling. Ganske som de spiller en stor rolle i at 
holde samfundet kørende.

Der er 17 verdensmål, alle med en række del
mål. Hvis du vil læse mere om det enkelte 
verdensmål og de delmål, som det indeholder, 
kan du besøge
 
www.verdensmaal.org

Introduktion til verdensmålkompasset 
udviklet i et internationalt samarbejde

https://www.verdensmaal.org/
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De 17 verdensmål er ikke til for at gøre livet 
surt for virksomhederne. Faktisk rummer de 
en række potentialer for de virksomheder, som 
arbejder målrettet med dem. Det er grundet 
udviklingen blandt eksisterende forbrugere, 
som i højere grad prioriterer bæredygtighed. 
Men også de potentielle forbrugere, som i kraft 
af højere levestandarder, vil udgøre en del af 
købekraften på fremtidens verdensmarked. Og 
potentialet på området er enormt. 

Dels kan virksomheder øge deres energieffek
tivitet, skabe bæredygtigt byggeri, reducere 
udledning og affald, og dels kan de via deres 
initiativer udvide deres markeder inden for 
energi, sundhed, uddannelse og finansiering. 
Hvilket alt sammen vil være med til at forbedre 
levevilkårene for de fire milliarder mennesker, 
som i dag lever i fattigdom. Læs mere Steen 
Hildebrandts bog ”Danmark og verdensmålene 
– En ny dagsorden”, som Hedensted Erhverv ud
deler til interesserede virksomheder.

I og med udviklingen går i den retning, ligger der 
altså et stort potentiale i at udvikle nye løsninger, 

samt at optimere inden for de verdensmål, som 
giver mening for den enkelte virksomhed. Det 
er ikke udelukkende for at støtte et godt formål; 
der er milliarder at tjene. Forbrugere verden 
over går mere og mere op i bæredygtighed, og 
flere vil i fremtiden basere sine købsbeslutnin
ger på denne baggrund. Det gælder også i for
hold til rekruttering, produktivitet og medarbej
derengagement.

Desuden handler man proaktivt i forhold til 
nye love, regler og finansielle incitamenter fra 
regeringernes side. Det vil sige at den enkelte 
virksomhed kan undgå afgifter, bøder og andre 
reguleringer fra statslig side, ved selv at arbej
de bæredygtigt med de udfordringer, som man 
har. 

Det vil sige at virksomheder, som arbejder 
med at opfylde verdensmålene igennem hele 
værdikæden, forbedrer tilliden blandt deres for
brugere, reducerer risikoen for negativ omtale 
og juridiske tvister.

1. Forstå verdensmålene

MÅL 1 Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden 
MÅL 2 Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug 
MÅL 3 Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper 
MÅL 4 Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring 
MÅL 5  Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder 
MÅL 6 Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle 
MÅL 7 Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris 
MÅL 8  Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst,  
 arbejde til alle fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt 
MÅL 9 Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation 
MÅL 10 Vi skal reducere ulighed i og mellem lande  
MÅL 11 Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige 
MÅL 12 Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 
MÅL 13 Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 
MÅL 14 Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer 
MÅL 15 Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land,   
 fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet 
MÅL 16  Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed 
 og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer  
MÅL 17 Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene SDG Compass 
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Det er stort set umuligt for en virksomhed at 
arbejde med mange verdensmål, endsige dem 
alle, på en gang. Det er derfor nødvendigt med 
en strategisk prioritering, på baggrund af risici 
og muligheder hele vejen igennem den enkelte 
virksomheds værdikæde. Det hjælper med at 
afklare, hvor I kan opdyrke de positive indvirk
ninger mest muligt samtidig med at I reducerer 
eller undgår de negative indvirkninger.

Virksomhedens største sociale og miljømæssige 
indvirkninger på verdensmålene ligger muligvis 
uden for virksomheden selv. Med andre ord – 
længere oppe eller nede i værdikæden. Det kan 
være hos leverandører eller forbrugere. Derfor 

kan I med fordel foretage en konsekvensana
lyse, som tager højde for lønninger og arbejds
forhold i alle led, transport af råvarer, drift, pro
duktion, samt produktets brug og bortskaffelse.

I skal ikke detaljeret gennemgå hvert verdens
mål, som udgangspunkt. Men derimod kortlæg
ge i hvilken grad virksomhedens kernekompe
tencer, teknologier og produktportefølje kan 
bidrage mere til verdensmålene, end tilfældet 
er i dag. Desuden afdække de negative indvirk
ninger gennem hele værdikæden, med hen
blik på at skabe forbedringer. Se eksemplet 
herunder.

2. Virksomhedens prioritering af verdensmålene

Trin 02
Definer  
prioriteter

Jeres virksomheds største sociale- og 
miljømæssige indvirkninger på Verdensmålene 
ligger måske uden for det, som virksomheden 
selv ejer eller kontrollerer og viser måske de 
største forretningsmuligheder længere oppe eller 
nede i værdikæden. 

Kompasset anbefaler derfor, at I ser på hele 
værdikæden – fra leverandører og transport af råvarer, 
produktion og drift til distribution og produktets brug 
og bortskaffelse, når I laver jeres konsekvensanalyse 
(impact assesment) og definerer prioriteter.

Begynd med at kortlægge værdikæden på et 
overordnet niveau for at identificere områder, hvor der 
er stor sandsynlighed for enten negative eller positive 
indvirkninger af de forhold, som Verdensmålene 
omfatter. Både nuværende indvirkninger og sandsynlige 
fremtidige indvirkninger bør tages med i kortlægningen.

 Se herunder, hvordan en kortlægning kan se ud.

Kortlægningen skal ikke være en detaljeret 
gennemgang af hvert Verdensmål på hvert led i 
værdikæden, men snarere en overordnet vurdering af, 
hvor de største indvirkninger kan forventes at være. Det 
betyder, at man for hvert led i værdikæden undersøger, 
om der er områder, hvor: 
 – Virksomhedens kernekompetencer, teknologier 
og produktportefølje nu eller potentielt kan bidrage 
positivt til implementeringen af et eller flere af 
Verdensmålene.

 –  Virksomhedens direkte eller indirekte aktiviteter på 
tværs af hele værdikæden, som allerede nu har eller 
fremover kan have negative indvirkninger på et eller 
flere Verdensmål.

Kortlæg værdikæden for at identificere 
indvirkningsområder

Eksempel: Kortlægning af værdikæden ud fra Verdensmålene

ØGE POSITIV INDVIRKNING

REDUCERE NEGATIV INDVIRKNING

Råmaterialer Leverandører Indgående 
logistik

Virksomhedens 
operationelle 

aktiviteter 
Distribution Produktbrug 

Efter 
produktets 

levetid

Virksomheden identificerer som en prioritet 
at reducere sin negative indvirkninger 
på Verdensmål 6 i sin værdikæde ved at 
arbejde med reducering af leverandørers 
vandforbrug i områder med mangel på vand.

Virksomheden identificerer som en prioritet 
at mindske dens negative indvirkning på 
Verdensmål 11 i sin indgående og udgående 
logistik ved at forbedre trafiksikkerheden for 
sine chauffører/ansatte.

Virksomheden identificerer som en prioritet 
at reducere sin negative indvirkning 
på Verdensmål 12 ved at forbedre 
brugbarheden og genanvendeligheden af 
sine produkters levetid.

Virksomheden identificerer som en prioritet 
at øge sin positive indvirkning på Verdensmål 
8 i driften ved at sørge for en løn, de kan leve 
af, til alle medarbejdere globalt.

Virksomheden prioriterer at øge sin 
indvirkning på Verdensmål 13 ved at udvikle 
og levere produkter, som giver kunderne 
mulighed for at mindske deres energiforbrug 
og drivhusgasser.

Mål 6  
Rent vand og 

sanitet

 Mål 8 
Anstændige 

jobs og 
økonomisk 

vækst

Mål 13 
Klima indsats

Mål 11 
Bæredygtige 

byer og 
lokalsamfund

Mål 12 
Ansvarligt 
forbrug og 
produktion

VÆRDIKÆDE

12 SDG Compasswww.sdgcompass.org
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Uanset hvor I vælger at fokusere, er det vigtigt 
at være åben omkring valg og fravalg i forhold 
til virksomhedstyper eller geografiske indsats
områder. Hvis din virksomhed for eksempel 
har mange medarbejdere i lande med lave løn
ninger og dårlige arbejdsforhold, er det et oplagt 
sted at tage ansvar. Eller hvis din virksomheds 
løsninger kan afhjælpe behov eller problemer 
i nog le lande, så som behov for medicin eller 
bæredygtig energi, vil det være et godt sted at 
starte.

Desuden er det en god ide at indgå partner
skaber med relevante kunder og interessenter 
i afdækningsfasen. Det kan være lokale inte

ressegrupper, eller andre blandt din virksom
heds interessenter. Koblet med virksomhedens 
egen vurdering, bliver det endelige helheds
billede mere legitimt og brugbart, da virksom
heden ikke kun handler efter egen agenda, men 
tager højde for de forventninger, som ligger i 
det omgivende samfund.

Desuden findes der en anden brugbar model, til 
at vælge indikatorer og indsamle data efterføl
gende, til brug for dokumenteringsfasen. Den 
er også god til at opstille konkrete mål for virk
somheden. 

Se modellen herunder:

Eksempel:  
R&D, produktion og 
markedsføringsudgifter.

Eksempel:  
Tabletter solgt (# solgt 
og demografiske 
oplysninger vedrørende 
forbrugers køb af 
tabletter).

Eksempel:  
Reduceret forekomst af 
vandbårne sygdomme 
(% reduktion vs. forsalg).

Eksempel:  
Salg af vandrens-
ningstablet (kvalitativ 
beskrivelse af markeds-
føring og distributions-
indsats).

Eksempel:  
Forbrug af renset vand 
(% af det samlede 
vandforbrug).

Kortlægning af områder med stor indvirkning vil 
hjælpe til at forstå, hvor virksomheden skal 
fokusere sin indsats. For hvert af områderne med 
potentiel stor indvirkning kan I identificere en 
eller flere indikatorer, som bedst muligt illustrerer 
sammenhængen mellem virksomhedens 
aktiviteter og deres indflydelse på bæredygtig 
udvikling, så resultaterne kan følges og måles 
over tid. 

Verdensmålskompassets hjemmeside    
www.sdgcompass.org har en liste af indikatorer 
inden for de 17 Verdensmål og deres delmål. Listen 
indeholder eksisterende indikatorer fra anerkendte 
standarder som bl.a. GRI, SASB, ILO, OECD, CDP. 
Vælg de mest relevante indikatorer for hvert område 
med potentiel stor indvirkning, eller brug dem som 
inspiration til at definere egne indikatorer.

For at forstå, hvordan virksomheden indvirker på 
Verdensmålene, er det vigtigt at forstå, hvordan 
forretningsaktiviteter omsættes til økonomiske, 
miljømæssige og sociale indvirkninger. Mange bruger 
”The Logic Model”, en fem-trins proces, som viser 
sammenhængen mellem input, aktiviteter, output, 
resultater og indvirkninger. Det er ofte nyttigt at udvikle 
en sådan model sammen med interessenter. Modellen 
kan bruges til at forstå, hvilke data der er brug for at 
indsamle.

 Se herunder, for et eksempel i praksis

For at kunne vælge passende indikatorer for 
konsekvensanalysen skal jeres virksomhed først 
vælge den kombination af indikatorer, der afspejler 
virksomhedens resultater og påvirkninger inden for 
et givet område. Dette omfatter forskellige typer af 
indikatorer, der beskriver input, aktiviteter, output, 
resultater og påvirkninger og som sikrer en balance 
mellem de indikatorer, der skuer bagud og måler 
historiske resultater og påvirkninger og de indikatorer, 
der ser fremad og anvendes til at forudsige resultater og 
påvirkninger.

Næste skridt er at identificere og indsamle data for 
hver af de valgte indikatorer. Det er ikke altid muligt at 
indsamle data direkte på grund af påvirkninger, der sker 
længere oppe eller nede i værdikæden og på grund af 
kompleksiteten af værdikæden. Omkostningerne og 
kompleksiteten ved gennemførelse af målingerne skal 
stå i forhold til den værdi, målingerne skaber. 

Det er mere effektivt at bruge eksisterende systemer 
og processer for dataindsamling, f.eks. indkøbs- eller 
salgssystemer end at udvikle nye processer. Hvis de 
fornødne data ikke er tilgængelige via eksisterende 
systemer, kan der anvendes andre generelle metoder 
til at indsamle data. Disse metoder kan f.eks. være 
rapporteringssystemer (for virksomhedens drift og/eller 
leverandører), besøg, spørgeskemaer, fokusgrupper 
og interviews. For hver dataindsamling bør 
virksomheden identificere risikoen for fejlrapportering 
og gennem kontroller sikre datakvalitet og integritet. 
Intern og ekstern verificering vil hjælpe med at øge 
datavaliditeten.

Vælg indikatorer og indsaml data 

The Logic Model
Dette er et eksempel på, hvordan ”The Logic Model” 
fungerer i praksis. En virksomhed, der investerer i at 
udvikle vandrensningstabletter har mulighed for at 
reducere forekomsten af vandbårne sygdomme, som 
bidrager til Verdensmål 3, delmål 3.3: ”Vi skal stoppe 
epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte 
tropiske sygdomme inden 2030. Samtidig skal vi 
bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og andre 
smitsomme sygdomme”. 

Virksomhedens bidrag til Verdensmål delmål 3.3 er 
dannet ved hjælp af følgende trin: 

Jo mere detaljeret arbejdet med ”The Logic Model”, jo 
vanskeligere er det at indsamle nøjagtig data. Derfor 
vælger mange organisationer at måle input, aktiviteter 
og output og handle på disse for at vurdere resultater 
og påvirkninger. 

Mere vejledning kan findes i WBCSD’s Measuring 
socio-economic impact guide for business. 

Input: 
Hvilke ressourcer 
kunne indvirke på 
Verdensmålene positivt 
eller negativt? 

Output: 
Hvad er skabt ud fra 
disse aktiviteter?

Påvirkninger:  
Hvad er ændringerne 
som følge af disse 
output? 

Aktiviteter: 
Hvilke aktiviteter sker? 

Resultater:  
Hvilke ændringer opstod 
i målet? 

14 SDG Compasswww.sdgcompass.org

Trin 02
Definer  
prioriteter
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Det giver mest mening for virksomheder at 
sætte mål på baggrund af de strategiske prio
riteter, som blev gennemgået i trin to. På den 
måde sikres positive indvirkninger og reduktion 
af skadelige indvirkninger – og ikke kun internt i 
virksomheden, men i gennem hele værdikæden.
Det er ikke en god ide at opsætte vage eller 
ukla re mål, som ikke er målbare. Eksempelvis 
at blive CO2 neutral, uden tidsramme eller om
fang.

I stedet kan man som virksomhed anvende 
KPI’ere (Key Performance Indikators), som dan
ner grundlag for specifikke, målbare resultater 
inden for en fastlagt tidsramme. Det kræver til
gang til data at opstille disse KPI’ere. Og hvis dis
se data ikke er tilgængelige for virksomheden i 
det nødvendige omfang, kan man opstille al
ternative KPI’ere. Det kan være de ressourcer 
virksomheden vil investere i positive aktiviteter, 
som for eksempel tilført kapital til området, 
specifikke aktiviteter eller uddannelse af per
sonale.

Desuden skal virksomheden sørge for at opstille 
en målsætning. Enten for et bestemt tidspunkt 
i fremtiden, eller over en periode. Et mål for et 
bestemt tidspunkt i fremtiden kan være at re
ducere CO2 udslippet fra virksomheden med 
40 procent inden 2022 i forhold til det udgangs

punkt der blev målt i 2018. En målsætning for 
en periode kan eksempelvis være at reducere 
vandforbruget i en treårig periode fra 2021
2023 med 50 procent i forhold til det forbrug 
man havde i perioden 20152017.

Samtidig kan I opstille både absolutte mål og 
rela tive mål. De absolutte mål, som kun ind
drager KPI’ere kan for eksempel være at redu
cere antallet af sikkerhedsrelaterede hændelser 
med 30 procent i 2021 i forhold til 2016. De rela
tive mål, som sammenligner en KPI med output 
kan for eksempel være at reducere emission 
med 25 procent for hver omsat krone i 2020 i 
forhold til 2016.

Der findes to tilgange til at sætte mål for din virk
somhed. InsideOut tilgangen eller OutsideIn 
tilgangen. Se modellen på næste side:

Når I har opstillet målene for virksomheden er 
det vigtigt at kommunikere dem både internt og 
eksternt. Husk at kommunikere regelmæssigt 
om indsatser, fremskridt og udfordringer. Det 
kan dels motivere og inspirere medarbejdere og 
forretningspartnere, og dels danne grundlag for 
en konstruktiv dialog med eksterne interessen
ter.

3. Vælg mål for virksomheden
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Vælg en tilgang til at sætte mål

INSIDE-OUT TILGANG OUTSIDE-IN TILGANG

KOMBINERET VIRKNING AF  
AKTUELLE FORRETNINGSMÅL

Forretningsmål:
– Sæt mål internt

– Baseret på virksomhedens 
præstation inden for data, akutelle 
tendenser og fremtidige prognoser.

– Benchmarkes i forhold til 
præstationer og mål inden for 

branchen.

PERFORMANCE GAP

Der er et gap 
mellem nuværende 

virksomheds-
performance og 

krævet performance 
ved håndteringen af 
globale udfordringer

I dag er internt fokuseret målsætningsstrategier ikke 
tilstrækkelige til at løse de globale udfordringer/behov.

GLOBALE OG  
SAMFUNDSMÆSSIGE BEHOV

Forretningsmål:
– Sæt mål baseret på eksterne 

samfundsmæssige eller  
globale behov

– Baseret på videnskab/
forskning og ekstern data
– Benchmarkes i forhold til 
samfundets behov, som din 

virksomhed kan tackle

Ved at se på, hvad der er behov for eksternt fra et globalt 
perspektiv og fastsætte mål i overensstemmelse med det, 
vil virksomheder bygge bro mellem de aktuelle og ønskede 
resultater.

Verdensmålene repræsenterer en historisk politisk enighed 
om udvikling på globalt plan.

SDGs

SDGs SDGs

SDGs

19SDG Compass www.sdgcompass.org

SDG er en forkortelse af Susbtainable Devepment Goals – på dansk; Verdensmål for bæredygtig udvikling.
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Ved integration af bæredygtighed, kan virksom
hedens kerneforretning ændre sig. Det kan gæl
de produkter, serviceydelser, kundesegment
er, leverandørstyring, valg og brug af råvarer, 
transport, distributionsnetværk og produktets 
brug og bortskaffelse.

Det starter alt sammen med et aktivt lederskab i 
virksomheden. Det er vigtigt at topledelsen viser 
de nye veje, og at bestyrelsen i de tilfælde hvor 
der er en sådan, fremmer bæredygtighed med 
rekruttering og incitamenter som aflønning.

To principper er særligt vigtige i forankringen af 
bæredygtighedsmålene: 

1. Skab en fælles forståelse af bæredygtigheds
målenes værdiskabelse for virksomheden. 
Kommuniker aktivt hvordan fremskridt på 
dette punkt kan fremme virksomhedens mål

2. Integrer bæredygtighedsvurderinger i 
vurderingen af resultater og lad det afspejle 
sig i aflønningsordninger, der reflekterer 
den rolle, som en funktion eller person har 
i opnåelsen af relevante mål.

Effektiviteten fremmes ved at lade bæredyg
tighedsmålene indgå i finansielle, strategiske 
og operationelle mål, på lige fod med salg og 
produktivitet. Desuden kan virksomheder med 
fordel lade delelementer af bæredygtigheds
målene indgå i den formulerede vision og mis
sion, for at fremme integrationen og koble dem 
til virksomhedens fremtidige succeskriterier.

Dedikerede medarbejdere er ligeledes en vital 
del af implementeringsfasen. Derfor spiller om
råderne: HR, forretningsudvikling, produktud
vikling, leverandørstyring og produktion også 
vigtige roller i at integrere bæredygtighed i virk
somhedens forretningsstrategi, kultur og drift.

Afhængigt af virksomhedens karakter og de 
bæredygtighedsmål, som er opsat, vil nogle 
funktioner dog være vigtigere end andre. For 
eksempel vil leverandørstyringen være vigtig i 
de tilfælde, hvor målene indebærer højere krav 
til leverandører til virksomheden.

Et værktøj til at hjælpe implementeringen af 
bæredygtighedsmålene, er at etablere tvær
funktionelle råd, arbejdsgrupper eller bestyrel
ser.

En måde at arbejde med målene på kan ses på 
næste side:

4.  Integrer strategiske prioriteter  
og konkrete mål i kerneforretningen
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Brug Netværk
90 procent af de 38.000 adspurgte erhvervs
ledere i en undersøgelse fra 2014 mener, at 
virksomheder ikke kan tackle bæredygtigheds
udfordringer alene. Derfor er partnerskaber en 
med eksterne virksomheder, interessenter, my
ndigheder og NGO’er meget vigtigt i en succes
fuld integrationsproces.

Eksempelvis kan et værdikædepartnerskab, 
hvor virksomheder i værdikæden, kombinerer 

teknologier, ressourcer og kompetencer, bi
dra ge til at udvikle nye løsninger til markedet. 
Sektor initiativer er en anden mulighed, hvor 
ledere arbejder sammen for at sætte nye stand
arder og fremgangsmåder for deres relevante 
branche. Og partnerskaber, hvor regeringer, 
den private sektor og civilsamfundsorganisa
tioner arbejder sammen, rummer også en vigtig 
mulighed for håndteringen af komplekse ud
fordringer. 

Dedikerede medarbejdere inden for 
bæredygtighed spiller en vigtig rolle, når man 
sætter mål for bæredygtighed. Men støtten og 
ejerskab fra funktioner som produktudvikling, 
forretningsudvikling, leverandørstyring, 
produktion og HR er nøglen til at integrere 
bæredygtighed i virksomhedens 
forretningsstrategi, kultur og drift. 

Afhængig af virksomhedens karakter og dens 
bæredygtighedsmål vil nogle funktioner være 
vigtigere end andre. For eksempel har mål relateret 
til leverandører en større chance for succes, hvis 
afdelingen for leverandørstyring har taget ejerskab til 
målene. I alle tilfælde vil ansvar for fremskridt i forhold til 
egne mål være en drivkraft for succes. 

For at støtte udviklingen og implementeringen af 
virksomhedens strategi for bæredygtig udvikling har 
mange større virksomheder etableret tværfunktionelle 
råd, bestyrelser eller arbejdsgrupper. I nogle tilfælde 
er der etableret en bæredygtighedskomite på 
bestyrelsesniveau. Det giver mulighed for strategiske 
drøftelser af bæredygtighed, der specielt kan være 
værdifulde i de tidligere stadier af arbejdet med at 
integrere indsatsen i virksomheden.

Integrer mål for bæredygtighed i organisationen

CORPORATE MANAGEMENT AGENDA 2016

R&D

Identificer alternative materialer til alle produkter med  
skadelige kemikalier inden slutningen af 2016.

KPI: BIDRAG TIL VERDENSMÅL 12

STYRING AF LEVERANDØRKÆDEN

Identificer og udfas alle skadelige kemikalier i indkøbte 
produkter og komponenter inden udgangen af 2016. 

INDIVIDUELLE MÅL INDIVIDUELLE MÅL

FUNCTION MANAGEMENT AGENDA FUNCTION MANAGEMENT AGENDA

R&D INGENIØR

Identificer alternativt 
materiale til alle 

produkter med skadelige 
kemikalier og ansvarlige 

komponenter inden 
udgangen af 2016.

KOMPONENT-
INDKØBER

Sørg for, at alle 
forsyningskontoer 

overholder 
indkøbspolitikker om 

skadelige kemikalier ved 
udgangen af 2016. 

 Udfasning af skadelige kemikalier i produkter inden 2020

 Sikre at alle skadelige kemikalier identificeres og udfases,  
hvor det er muligt, og alternativer findes inden årets udgang

* Skadelige kemikalier identificeres med bidrag fra interne og eksterne eksperter, der rækker ud over lovforbud

UDDELEGEREDE HANDLINGER

UDDELEGEREDE HANDLINGER

23SDG Compass www.sdgcompass.org

Integrer bæredygtighed på tværs af alle 
funktioner

Der er behov for løbende opfølgning for at sikre at FN 17 tænkemåden  
bliver en fast del af virksomhedens kultur – bæredygtig adfærd er vinderadfærd.
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Kortlæg hvad I vil rapportere

Indflydelsen på 
interessenters 
vurderinger og 
beslutninger

Betydningen af 
økonomiske, miljømæssige 

og sociale påvirkninger.

Eksempel:  
Vandforbruget i 

leverandørkæden (som 
identificeret ved at kortlægge 
virksomhedens værdikæde 

ift. Verdensmål 6)

Det er vigtigt for virksomheder at bruge 
internationalt anerkendte standarder for 
bæredygtighedsrapportering som f.eks. den 
omfattende standard fra Global Reporting 
Initiative (GRI) og/eller f.eks. CDP for rapportering 
på specifikke områder som CO2-udledning. 
Andre eksempler på specifikke 
rapporteringsmekanismer omfatter FN’s 
retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhverv og CDSB på miljørapportering. Få et 
overblik på www.sdgcompass.org. 

Virksomheder kan vælge at bruge eksisterende 
rapporteringsformater eller lave en mere kortfattet 
særskilt rapport eller anden form for kommunikation.

I takt med at bæredygtighedsrapportering har udviklet 
sig over de sidste 20 år, er der dukket en række 
centrale principper op. GRI har for eksempel defineret 
10 principper for bæredygtighedsrapportering: 
Inddragelse af interessenter, bæredygtighedskontekst, 
væsentlighed, fuldstændighed, balance, 
sammenlignelighed, nøjagtighed, rettidighed, klarhed 
og pålidelighed. Disse principper hjælper virksomheder 
med at samle relevant information af høj kvalitet, som 
kan benyttes i både bæredygtighedsrapportering 
og i virksomhedens overordnede kommunikation. 
Verdensmålene har gjort en række af disse principper 
endnu mere relevante og handlingsorienterede. Et 
eksempel er princippet om ”bæredygtighedskontekst”, 
der hjælper virksomheder til at præsentere resultater i 
en større sammenhæng og med reference til bredere 
bæredygtighedsdagsordener og mål. Verdensmålene 
giver en ramme for virksomheder til bedre at forstå 
deres bæredygtighedskontekst. 

Det anbefales, at virksomheder fokuserer på 
rapportering og kommunikation på de væsentlige 
emner i bæredygtighedsrapportering defineret som 
”de emner, der afspejler virksomhedens væsentlige 
økonomiske, miljømæssige og sociale indvirkninger 

såvel positive eller negative, samt de udfordringer, der 
påvirker interessenters vurderinger og beslutninger, 
som defineret af ”GRI G4 Sustainability Reporting 
Guidelines, 2013”.

Din virksomheds liste over væsentlige emner vil 
sandsynligvis omfatte de strategiske prioriteter defineret 
i Trin 02. I bør rapportere om både positive og negative 
aspekter af resultaterne inden for disse prioriteter. Det 
vil sikre, at rapporten omfatter, hvordan virksomheden 
lever op til dens baseline-forpligtelser i forhold til 
Verdensmålene, hvordan den tackler (potentielle) 
negative påvirkninger af Verdensmålene, og hvordan 
virksomheden udnytter sine kernekompetencer, 
teknologier og løsninger til at bidrage til opnåelse af 
Verdensmålene.

En effektiv rapport handler også om forhold, der har 
stor betydning for interessenter. Rapporten skal derfor 
belyse rimelige interesser, bekymringer og forventninger 
fra interessenterne (jf. Trin 02) mht. virksomhedens 
handlinger og respons på Verdensmålene, selv hvis de 
pågældende Verdensmål ikke er identificeret som en 
prioritet af virksomheden.

En matrix er en effektiv måde at visualisere 
væsentlighedsvurderingen i rapporten, hvor 
prioritetsområderne, (som dem, der blev identificeret 
i Trin 02) er placeret i forhold til ”betydningen af 
virksomhedens økonomiske, miljømæssige og sociale 
påvirkninger” og ”indflydelse på interessenternes 
vurderinger og beslutninger”. Et prioritetsområde 
behøver ikke at være af stor betydning fra begge 
synspunkter for at være en prioritet, der skal 
rapporteres om.

Virksomheder kan gøre brug af kompetent og 
uafhængig ekstern revision, som både styrker 
troværdigheden og kvaliteten af deres rapporter.

 Se herunder, hvordan en kortlægning kan se ud.

27SDG Compass www.sdgcompass.org

Effektiv rapportering og kommunikation

Virksomheders kommunikation om bæredyg
tighed bliver mere og mere vigtig. Omverden
ens øjne følger ofte med i hvad der foregår i 
virksomhederne i forhold til behandling af men
nesker og planeten. Og 93 procent af verdens 
250 største virksomheder rapporterer deres 
bæredygtighedsresultater. Dette er ikke kun en 
byrde for virksomhederne. Effektiv rapportering 
skaber tillid, værdi og et stærkere brand på den 
eksterne front, mens interne beslutningspro
cesser og den organisatoriske udvikling styrkes.

Der findes anerkendte værktøjer og standarder, 
der kan anvendes i rapporteringsfasen, eksem
pelvis den omfattende Global Reporting Initia
tive (GRI). Dog kan virksomhederne også vælge 

deres eget format. Det vigtige er blot, at rappor
teringen indeholder: ”de emner, der afspejler 
virksomhedens væsentlige økonomiske, miljø
mæssige og sociale indvirkninger såvel positive 
eller negative, samt de udfordringer, der påvirk
er interessenters vurderinger og beslutninger”.  
(GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, 
2013).

Din virksomheds rapportering vil højst sandsyn
ligt have de strategiske prioriteter, der blev gen
nemgået i punkt to, som omdrejningspunkt. Og 
en visualisering af prioritetsområderne er en 
god måde at formidle virksomhedens resultater 
på. Herunder finder du et eksempel:

Udover selve rapporteringen af virksomhedens 
resultater, ligger der gyldne muligheder gemt 
i den kommunikation, som virksomheden kan 
foretage om sine indsatser i forhold til at nå 

verdensmålene. Det kan være i forbindelse med 
rekruttering af medarbejdere, i markedsførings
sammenhænge og ved kommunikation om virk
somhedens overordnede legitimitet.

5. Rapportering og kommunikation om indsatser
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Hedensted Erhverv håber at denne vejledning hjælper din virksomhed videre med at skabe ny 
forretning ved at arbejde målrettet og systematisk med de 17 verdensmål.

Du er velkommen til at anvende symboler og figurer i dit arbejde – de kan hentes på 

www.verdensmaal.org/materialer

Der findes en række udviklingsprogrammer, som kan hjælpe med at igangsætte og udvikle  
aktiviteter i din virksomhed. 

Kontakt Hedensted Erhverv for at få nærmere viden om mulighederne.

Carsten Steffensen
Erhvervschef
M: 4084 0426
carsten.steffensen@hedensted.dk

Johannes Grane Larsen
Erhvervskonsulent
M: 2466 7142
johannes.larsen@hedensted.dk

Vejledningen

https://www.verdensmaal.org/materialer
mailto:carsten.steffensen@hedensted.dk
mailto:johannes.larsen@hedensted.dk


Dette er en tilvirket version af verdensmålskompasset, som er  
rettet mod virksomheder. Hvis din virksomhed gerne vil læse  
den fulde version med links til brugbare værktøjer, som fremmer  
alle ovenstående punkter i forbindelse med din virksomheds arbejde  
med verdensmålene, kan du finde den her:

www.sdgcompass.org

Hedensted Erhverv udtrykker stor tak til det team,  
som står bag udviklingen af verdensmålskompasset:

September 2019

http://www.sdgcompass.org

