
GENVEJEN TIL AT FÅ 

VERDENSMÅLENE IND I 

VIRKSOMHEDENS 

KERNEFORRETNING



Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens 

virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer, mindre CO2-

udledning, anstændige jobs, ligestilling mellem kønnene, klimaindsats. De 17 

Verdensmål sikrer, at din virksomhed tager det fulde samfundsansvar på sig. 

Forbrugere, myndigheder og virksomheder efterspørger i stigende grad 

bæredygtige løsninger og produkter. Med afsæt i FN’s 17 mål for bæredygtighed 

(Verdensmålene) kan der udvikles ny viden og nye metoder, der integrerer 

bæredygtighed i virksomhedernes produktion og værdikæder til gavn for 

forretningsudviklingen.

GOAL:SUSTAIN hjælper SMV’er med at skabe ansvarlige, bæredygtige og 

profitable nye forretningsmodeller og løsninger, der integrerer et eller flere af FN’s 

Verdensmål for bæredygtig udvikling i jeres CSR-indsats.

AT DRIVE VIRKSOMHED ER AT 
TAGE ANSVAR FOR SAMFUNDET 



I dag stilles der mange krav til at drive SMV’er. Der er regler for erhvervsaffald. Der 

skal være styr på jeres IT. Krav om innovation er essentielt for virksomhedens 

fremadrettede eksistens. Love og regler skal overholdes. Der skal holdes øje med 

krisetegn. Ledelse og medarbejdere skal udvikles og styrkes. I har måske nydanske 

medarbejdere, der kræver en særlig opmærksomhed. Virksomheder skal kende 

begrebet CSR. Det står for Corporate Social Responsibility, og drejer sig om 

virksomheders sociale ansvarlighed. I skal træffe forholdsregler mod sort arbejde. I 

skal måske leve op til en række standarder. I skal sørge for ordentligt arbejdsmiljø. I 

skal måske uddanne lærlinge, administrativt personale mv.

Derfor er I allerede godt i gang med Verdensmålene. For alt det ovenstående kan 

knyttes direkte til et eller flere af FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Så 

hvorfor ikke se jeres indsats i denne sammenhæng – og blive klædt på til at sætte 

Verdensmåls cirklen på jeres markedsføringsmateriale, website osv. Vi hjælper jer i 

gang.

MÅSKE ER I ALLEREDE 
LÆNGERE, END I TROR



Dansk erhvervsliv rummer mange små og mellemstore virksomheder - SMV'er. Det 

drejer sig om 99% af virksomhederne, og flere undersøgelser viser, at de skaber 

flere nye job og praktikpladser end de store virksomheder. 

Men med hensyn til Verdensmålene er SMV’erne en ret usynlig gruppe. Mange 

SMV’er kender ikke til dem, eller til potentialet i at arbejde strategisk med dem. 

Samtidig nævner halvdelen af danske SMV’er ifølge rådgivningsvirksomheden 

BDO hård konkurrence om kunderne som den største forretningsmæssige 

udfordring. Derfor giver det god mening at vide, hvordan strategisk arbejde med 

Verdensmålene både bidrager til en bedre verden og til en bedre forretning.

Kilde: Dansk Initiativ for Etisk Handel

SMV’ER KAN GØRE EN FORSKEL



Der er naturligvis mange mulige tilgange til at 

starte arbejdet med Verdensmålene. Vi giver her 

et forslag til en simpel og hurtig proces, der kan 

bringe Verdensmålene ind i virksomhedens DNA 

og give jer et grundlag for at arbejde langsigtet 

videre med dem. 

Ingen virksomhed har mulighed for at arbejde 

lige fokuseret med alle 17 Verdensmål. Derfor er 

det nødvendigt at gennemføre en proces, der 

kan identificere de områder, hvor jeres 

virksomhed allerede gør - og fremadrettet kan 

gøre en endnu større forskel.
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HVAD GØR I NU?  HVILKE UDFORDRINGER HAR I?  HVOR VIL I HEN?

01

Bæredygtighed i brillebranchen

”Når MonkeyGlasses planlægger deres 

kollektioner, inddrager de hele brillens 

livscyklus. Deres tilgang tager hensyn til 

både produktionsprocessen, zero-waste, 

CO2-reduktion og genbrug af materialer, 

transparens, dialog og tæt samarbejde 

med leverandører”.
Kilde: Dansk Initiativ for Etisk Handel

Jeres kunder stiller i stigende grad krav om at man f.eks. er 

ansvarlig overfor miljø, klima, medarbejdere og samfundet. For 

at fastholde jeres kunder og tiltrække nye er det nødvendigt, at 

I kan leve op til disse krav. 

Ligeledes stiller myndighederne en række krav til jeres 

virksomhed. Hvordan ser jeres CSR-profil ud i dag, og i hvilket 

omfang er Verdensmålene allerede er integreret? 

GOAL:SUSTAIN bistår ledelsen med kortlægning af jeres 

eksisterende CSR-indsats, og hvad der nemt kan omsættes til 

Verdensmål og hvor I gerne vil bevæge jer hen med CSR-

arbejdet



WORKSHOPS INDARBEJDER VERDENSMÅL 

I VIRKSOMHEDENS DNA

Workshops for virksomhedens ledelse og 

medarbejdere om Verdensmålenes 

muligheder og implementering hos jer. 

Gennem dette forløb vil deltagerne fra 

virksomheden blive sporet ind på 

Verdensmålenes idé og begynde at tænke 

dem ind i deres daglige jobs. 

Disse workshops ledes af GOAL:SUSTAIN. 

Forløbet er helt fleksibelt, afhængigt af den tid 

I vil afsætte, og i hvilken grad Verdensmålene 

allerede er implementeret hos jer. Et forløb 

kunne f.eks. være

”Vi har valgt i Chr. Hansen at kigge på alle vores 

3.000 produkter for at se, hvor stor en forskel vi 

kan gøre på verdensmålene. Vi har vurderet at 

81% af vores omsætning bidrager til Verdensmål 

nr. 2, nr. 3, og nr. 12. Og vi har fået PwC til at 

sige god for, at det er rigtigt. Det gør en rigtig 

stor forskel for os, at vores branche kan være 

med til at gøre en forskel”.
Kilde: Annemarie Meisling, Director Global Sustainability, Chr. 

Hansen.
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Emne Tid, minutter

Bordet rundt: Hvorfor deltager jeg i denne workshop? 10

Slideshow om Verdensmålene v/GOAL:SUSTAIN 25

Plenumdiskussion af muligheder og potentialer i Verdensmålene 25

Workshop 1, med fokus på Verdensmålene og jeres muligheder (1 time)

Er jeres interesse for Verdensmålene vækket, kan vi fortsætte med en eller to workshops mere
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Workshop 2, tag Verdensmålsbrillerne på (2 timer)

Emne Tid, minutter

Bordrunde: Hvorfor deltager jeg i denne workshop og hvad fik jeg ud af den første? 10

Kort præsentation af Verdensmålene v/GOAL:SUSTAIN og konkrete indspark fra 

virksomhedens medarbejdere: Hvilke Verdensmål er relevante for vores virksomhed?

25

Individuel fordybelse: Verdensmål og delmål, der er diskuteret ovenfor, set i forhold til 

muligheder og potentialer i virksomheden. Hver enkelt tager noter.

15

Gruppearbejde: Del jeres tanker i mindre grupper. Slut af med at udarbejde en enkelt 

PowerPoint slide med gruppens konklusioner til fremlæggelse i plenum.

10

Plenum: Grupperne præsenterer og diskuterer Verdensmål og delmål set i 

virksomhedens lys

25

Plenum: Udvælgelse af de Verdensmål og delmål, som I ønsker at gå videre med 15

Afrunding v/GOAL:SUSTAIN og virksomhedens ledelse 15
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Workshop 3, vores virksomhed – vores Verdensmål. (3 timer)

Emne Tid, minutter

Kort runde: Hvorfor deltager jeg i denne workshop og hvad fik jeg ud af 1 og 2? 10

Præsentation af slideshow om Verdensmålene set i virksomhedens kontekst 

v/GOAL:SUSTAIN

25

Individuel fordybelse: Mål og delmål i forhold til forretningsgange og processer i jeres 

virksomhed. Hver enkelt tager noter.

15

Gruppearbejde: Del jeres tanker i mindre grupper og lav en enkelt slide med gruppens 

konklusioner til fremlæggelse i plenum.

10

Plenum: Præsentation og diskussion 25

PAUSE 15

Plenum: Endelig fastlæggelse af jeres virksomheds Verdensmål og delmål 15

Gruppearbejde: Gruppearbejde i mindre grupper ud fra de udvalgte Verdensmål og 

delmål: Hvad gør vi nu? Og hvem gør det?

Lav en enkelt slide med jeres konklusioner til fremlæggelse i plenum.

30

Plenum: Grupperne fremlægger 15

Afrunding v/GOAL:SUSTAIN og virksomhedens ledelse 15
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INDARBEJDELSE AF VERDENSMÅLENE I VIRKSOMHEDENS 

POLITIKKER

På basis af de afholdte workshops bistår GOAL:SUSTAIN 

ledelsen med at integrere Verdensmålene i virksomhedens 

politikker, så de bidrager til at fremme Verdensmålene. 

Processen integrerer Verdensmålene som pejlemærker for 

virksomhedens strategiske mål og lader målene udgøre en 

integreret del af forretningsstrategien. Der fastlægges en række 

strategiske hovedspor i samarbejde mellem virksomhedens 

ledelse og GOAL:SUSTAIN. 

Der lægges en plan for at opnå disse mål gennem aktivt arbejde 

med Verdensmålene, samt de delmål og indikatorer, I har valgt 

at arbejde videre med.

Virksomheder tænker Verdensmål

”Verdensmål er blevet en del af 

virksomhedernes tankegang og 

strategier. Det viser to undersøgelser 

fra henholdsvis Dansk Industri (DI) og 

Dansk Selskab for 

Virksomhedsledelse (VL). De 

understreger, at virksomhederne er 

ganske langt med at tænke og 

implementere Verdensmål i deres 

forretning. Vores undersøgelse tegner 

et klart billede af et dansk erhvervsliv, 

som i vid udstrækning aktivt tænker 

bæredygtighedsdagsordenen ind i 

deres forretning. Både når det handler 

om bæredygtighed og FN’s 17 

Verdensmål”.

Kilde: Thomas Bustrup, direktør og COO i DI.
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STIL KRAV TIL JERES LEVERANDØRER

Virksomhederne oplever oftere at deres kunder stiller krav om, at 

virksomheden kan stå inde for de leverandører, den benytter sig af. 

Det gælder både business to business, myndigheder og forbrugere. 

Alle er i stigende grad er opmærksomme på, om de varer, de køber, 

er produceret under ansvarlige forhold - også hos producentens 

underleverandører. 

GOAL:SUSTAIN bistår ledelsen med at udarbejde virksomhedens 

politik over for kunder og leverandører. Vi yder bistand til formulering 

og kommunikation af jeres krav til jeres leverandører. 

Med afsæt i jeres tilgang til Verdensmålene kan I sparre med jeres 

leverandører, så de opfylder jeres krav, og dermed de krav, som jeres 

kunder på den anden side stiller til jer.

Plus Pack og Verdensmålene

”Vi kigger på, om de materialer og 

produkter som vi sammen med vores 

kunder sender på markedet, er de mest 

bæredygtige. Det handler om madspild, 

emballage og om bæredygtigt forbrug. Vi 

vurderer at der ligger nogle 

forretningsmæssige gevinster i den 

agenda. Når det fylder meget for vores 

kunder, så bør det også fylde rigtigt 

meget for os. Plus Pack vil gerne være en 

del af de løsninger og de partnerskaber, 

der skal indgås for at vi kan løse 

SDG’erne. Det har bevågenhed på 

bestyrelsesniveau, på ledelsesniveau og 

bredt i organisationen. Vi håber, at vi kan 

indgå i nogle partnerskaber omkring at 

definere fremtidens materialer, fremtidens 

produkter, så vi kan hjælpe med at løse 

nogen af de store globale udfordringer.”
Kilde: Camilla Haustrup Hermansen, direktør for 

forretningsudvikling og marketing, Plus Pack A/S
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KOMMUNIKER JERES INDSATS TIL INTERESSENTERNE

Fortæl verden om jeres arbejde. Det kan tiltrække og fastholde 

kunder og medarbejdere, gøre virksomheden mere attraktiv at 

investere i, differentiere virksomheden fra konkurrenter og i sidste 

ende gavne bundlinjen. 

GOAL:SUSTAIN kan bistå med at udarbejde en kommunikationsplan 

for relevante medier (f.eks. jeres website, trykt materiale, badges, 

pressemeddelelse, kontakt til erhvervsjournalister, kontakter til 

kundekreds, leverandører, investorer mv., intern kommunikation, 

sociale medier (f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram). 

GOAL:SUSTAIN kan også bistå med den praktiske gennemførelse af 

kommunikationsplanen.

Ørsted og Verdensmålene

”Vi ønsker at handle og bidrage til 

løsninger, der er med til at opnå FN’s 

verdensmål for bæredygtig udvikling, 

så vores klode bliver et renere og 

mere blomstrende hjem for alle. Vores 

bæredygtighedsstrategi er baseret på 

de samfundsrelaterede udfordringer, 

som vi og vores interessenter mener 

er mest væsentlige for vores 

forretning. Vi behandler disse 

udfordringer i vores 

bæredygtighedsprogrammer”.
Kilde: https://

orsted.com/da/Sustainability/Our-strategy
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RAPPORTER JERES INDSATS 

Større virksomheder skal leve op til de nye skærpede krav i 

Årsregnskabslovens §99. Emner som miljø, klima, sociale forhold og 

medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption 

og bestikkelse hører til virksomhedernes samfundsansvar. 

Selvom man som SMV måske ikke er omfattet disse krav, er er det 

værd at overveje at integrere denne redegørelse for jeres 

virksomheds samfundsansvar. GOAL:SUSTAIN bistår gerne med 

processen. Redegørelsen er et vigtigt redskab for at evaluere og 

forbedre jeres indsats, hvor der er behov.

Jeres politik for samfundsansvar, hvordan I omsætter ordene til 

handling, og hvilke resultater der er opnået, kan bruges målrettet i 

jeres fremadrettede kommunikation og markedsføring.

Hirtshals Havn og Verdensmålene

Den sociale forpligtigelse overfor 

samfundet har altid været af stor 

betydning for Hirtshals Havn og er 

kernepunktet i havnens mission. Med 

FNs 17 Verdensmål har havnen en 

unik mulighed for yderligere at 

forholde sig og bidrage positivt til en 

økonomisk, social og miljømæssig 

udvikling. Hirtshals Havn støtter og 

beskæftiger sig allerede aktivt med 

implementeringen af flere af FNs 17 

Verdensmål, og havnen evaluerer 

løbende sin drift og sine tiltag i forhold 

til de 17 mål for at identificere nye 

relevante fokusområder.
Kilde: https://www.hirtshalshavn.dk/Aktuelt/FNs-17-

Verdensmaal
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KONTAKT

Kontakt os gerne for en helt uforpligtende snak om 

jeres behov og hvordan vi kan hjælpe.

Leif Sønderberg

Islands Brygge 38B, 2300 København S

E-mail: leif.soenderberg@goalsustain.dk

Telefon: +45 51 86 00 42

www.goalsustain.dk
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