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For at have en frugtbar diskussion beder vi dig om at reflektere over 
følgende spørgsmål forud for workshoppen

Arbejder du og i bekræftende fald, 
hvordan arbejder du allerede med 
Verdensmålene i dag?

Hvad har været de største 
udfordringer og de største succeser 
i arbejdet med Verdensmålene?

Hvilket 1 Verdensmål vil du gerne 
arbejde mere med, og dermed 
fokusere på i workshoppen?

Nuværende 
arbejde

Udfordringer 
og successer

1 udvalgt 
Verdensmål

Hvad mere kan du gøre for at 
fremme dit udvalgte Verdensmål på 
en måde, der skaber 
forretningsværdi?Yderligere 

arbejde

Ressourcer i materialet til at 
guide din tankegang

Overblik over Verdensmålene

”Kompas” til at identificere initiativer, der 
skaber forretningsværdi

Spørgsmål til din reflektion

1

Har du nogen konkrete eksempler 
hvor I har skabt forretningsværdi 
fra det arbejde?

Har du idéer til et eller flere 
konkrete initiativer?

2

3

4

5

6
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Formålet med workshoppen er at inspirere og engagere dig til at 
arbejde med FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter

Hvad formålet med workshoppen er
Hvad formålet med 
workshoppen ikke er

At facilitere erfaringsudveksling på 
tværs af virksomheder og VL-grupper.

At hjælpe dig med at udvikle én eller 
flere konkrete idéer til, hvordan din 
virksomheder kan arbejde med 
Verdensmålene som 
konkurrenceparameter.

At give en komplet eller præ-
fabrikeret løsning for hvordan 
din virksomheder skal arbejde 
med målene.

At inspirere og engagere dig til at 
arbejde med FN’s Verdensmål som 
konkurrenceparameter.

At være noget, der kan stå 
alene - workshoppen skal 
bruges som platform for at 
starte en løbende dialog med 
din ledelse og medarbejdere.

At give en detaljeret 
gennemgang af 
Verdensmålene.

At få dit unikke syn på, hvordan 
Verdensmålene kan være relevante 
for danske virksomheder.
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De 17 Verdensmål

Afskaf fattigdom i alle 

dens former overalt

Stop sult, opnå 

fødevaresikkerhed og 

forbedret ernæring 

samt fremme 

bæredygtig landbrug

Sikre et sundt liv for 

alle og fremme trivsel 

for alle aldersgrupper

Sikre alle lige adgang 

til kvalitetsuddannelse 

og fremme alles 

muligheder for livslang 

læring

Opnå ligestilling 

mellem kønnene og 

styrke kvinders og 

pigers rettigheder og 

muligheder

Sikre at alle har 

adgang til vand og 

sanitet, og at dette 

forvaltes bæredygtigt

Sikre at alle har adgang til 

pålidelig, bæredygtig og 

moderne energi til en 

overkommelig pris

Fremme vedvarende, inklusiv 

og bæredygtig økonomisk 

vækst, fuld og produktiv 

beskæftigelse samt 

anstændigt arbejde til alle

Bygge robust infrastruktur, 

fremme inklusiv og 

bæredygtig industrialisering 

og understøtte innovation

Reducer ulighed i og mellem 

lande

Gør byer, lokalsamfund og 

bosættelser inkluderende, 

sikre, robuste, og 

bæredygtige

Sikre bæredygtig forbrug og 

produktionsformer

Handle hurtigt for at bekæmpe 

klimaforandringer og deres 

konsekvenser

Bevare og sikre bæredygtigt brug af 

verdens have og ressourcer

Beskytte, genoprette og støtte 

bæredygtigt brug af økosystemer på 

land, bekæmpe ørkendannelse, 

standse udpining af Jorden og tab a 

biodiversitet

Støtte fredelige og inkluderende 

samfund – give alle adgang til 

retssikkerhed og opbygge effektive, 

ansvarlige og inddragende 

institutioner på alle niveauer

Styrke det globale partnerskab for 

bæredygtig udvikling og øge 

midlerne til at nå målene

FN’s Verdensmål er 17 mål, der udstikker en ambition for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Målene blev vedtaget i 2015, hvor de 
erstattede de tidligere FN udviklingsmål (2015-målene). For hvert Verdensmål er der en række delmål – i alt består Verdensmålene

derfor af 17 konkrete mål og 169 delmål. 

KILDE: FN
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Idéer og initiativer udviklet bør følge 2 simple, overordnede principper 

Forretningsmæssig 
værdi

Bæredygtighedsbidrag 
udover status quo

Initiativerne skal skabe 
forretningsmæssig værdi –
et finansielt incitament er 
essentielt for at skabe en 
vedholdende og signifikant 
forandring

Initiativerne skal bidrage til 
Verdensmålene udover 
hvad virksomhederne 
allerede bidrager med i dag 
– og disse bidrag skal have 
en signifikant og positiv effekt



Last M
odified 08-01-2019 14:44 R

om
ance Standard Tim

e
Printed

10McKinsey & Company

”Bæredygtighedskompasset” er et værktøj til at identificere 
bæredygtighedsinitiativer med en forretningsmæssig værdi

KapitalafkastRisikostyring

VækstEn højtydende 
organisation

Anvende bæredygtighed til 
at vokse forretningen

Forøge marginerne 
(skære omkostning-
erne eller forøge 
priserne)

Sikre en stabil og 
kontinuerlig 

performance

Sikre en dynamisk og 
mangfoldig organisation

KILDE: McKinsey Sustainable Enterprise service line
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Eksempler på hvordan VL-medlemmer har implementeret 
værdiskabende Verdensmåls-relaterede initiativer

KILDE: McKinsey Sustainable Enterprise service line; virksomhedshjemmesider; Dansk Industri ”Fra filantropi til forretning”

KapitalafkastRisikostyring

VækstEn højtydende 
organisation

Anvende 
bæredygtighed til at 
vokse forretningen

Forøge marginerne 
(skære omkostning-
erne eller forøge 
priserne)

Sikre en stabil og 
kontinuerlig 

performance

Sikre en dynamisk og 
mangfoldig 

organisation

Inkluderende talent 
management 
Stort fokus på lige rettigheder, bl.a. gennem imple-
mentering af “the Novo Nordisk Equal Oppurtunities
Guideline” globalt

Afvikling af investeringer i 
ikke-bæredygtige energikilder
Frasalg af fuldt olie og gas forretnings-
portefølje for at skabe fuldt ud ”grøn” profil

Reduktion af risici gennem 
CSR due diligence
Implementering af dybdegående CSR due diligence 
proces i linje med UN Guiding Principles før 
indgåelse af nye partnerskaber i udviklingslande

Reduktion af 
operationelle risici
Igennem bl.a. uddannelse og bedre 
produktionsmetoder, hjælper de med 
at tiltrække og sikre den næste 
generation af kaffebønder og dermed 
den fremtidige kaffeforsyning

En mission knyttet til 
bæredygtighed
Ved at opbygge en kultur og mission 
omkring bæredygtighed, og især 
kvalitetsuddannelse, tiltrækker, 
fastholder, og samler de engagerede 
ansatte

Udvikling af 
ny ”Snap Pack”
Udvikling af ny, bæredygtig pakningstype for 
at mindske forbrug af plastik

Reduktion af 
plastikspild
Udvikling af en ny teknologi og 
skalerbar forretningsmodel, der 
omdanner brugte fiskenet til nye 
plastikråmaterialer

Reduktion af 
negativ indflydelse 
på miljøet
Vakuumpakker deres skind så 
de kan transporteres mere 
effektivt og med mindre CO2 
udledning, og anvender 
produktions-affaldsprodukter til 
bl.a. biodiesel og gødning
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Uddybning: Kompasset viser 12 primære måder at skabe værdi fra 
Verdensmålene

Kapital-
afkastRisiko-

styring

Bæredygtig 
drift

Lovgivnings-
mæssig
risikostyring

Omdømme-
mæssig
risikostyring

Nye 
markeder

Vækst

Innovation og 
nye produkter

Talent-
udvikling og 
rekruttering

Bæredygtige 
værdikæder

Grøn salg 
og 
marketing

Operational 
risikostyring

Reducere driftsomkostninger gennem 
forbedret intern ressource-forvaltning 
(f.eks. vand, affald, energi, kulstof)

En højtydende 
organisation

Partnerskaber

Virksomheds-
mission

Sammen-
sætning af 
forretnings-
porteføljen

Udvikle bæredygtighedsrelaterede 
produkter og teknologier

Forstå og udvikle strategier for 
at skabe bæredygtigheds-
relaterede muligheder i nye 
markedssegmenter eller 
lande

Sætte højere priser 
berettiget igennem 
markedsføring af 
bæredygtigheds-
karakteristika

Lade bæredygtighed 
guide opkøb- og 
frasalgs-beslutninger 
på et porteføljeniveau

Håndtere risiko for driftsforstyrrelser
(fra ressourceknaphed, klimaændringer, 
eller samfundsrisici)

Reducere omdømmemæssige 
risici og få positiv omtale for 
bæredygtige handlinger

Nedsætte lovningsmæssige 
risici og skabe muligheder 
ved at være på forkanten 
med ny lovgivning

Tiltrække, fastholde, og 
udvikle det bedste talent
gennem inkluderende og 
bæredygtige ansættelses- og 
uddannelsespolitikker

Opbygge en klar mission 
igennem Verdensmålene –
noget som medarbejdere i 
stigende grad går op i

Kilde: McKinsey Sustainable Enterprise service line

Reducere omkostninger og 
forbedre produkters værdi 
ved at optimere ressource-
håndtering og 
miljøpåvirkning i 
værdikæden

Udvikle værdiskabende partnerskaber med 
andre organisationer og interessenter for at 
udvinde Verdensmålenes fulde værdipotentiale
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Uddybning: Eksempler på initiativer inspireret af bæredygtighedskompasset

KILDE: McKinsey Sustainable Enterprise service line

Kapital-
afkastRisiko-

styring

Bæredygtig 
drift

Lovgivnings-
mæssig
risikostyring

Omdømme-
mæssig
risikostyring

Nye 
markeder

Vækst

Innovation og 
nye produkter

Talent-
udvikling og 
rekruttering

Bæredygtige 
værdikæder

Grøn salg 
og 
marketing

Operational 
risikostyring

En højtydende 
organisation

Partnerskaber

Virksomheds-
mission

Sammen-
sætning af 
forretnings-
porteføljen

Udvikl en ny tøjlinje af social ansvarligt 
udarbejdet og groet materiale

Udvikl og eksporter lav-
omkostnings rollatorer og 
andre hjælpemidler til ældre i 
udviklingslande

Øg andelen af digital 
marketing for at 
reducere papirforbruget 

Afvikl investeringer i 
forretningsenheder, som 
producerer fossile 
brændstoffer 

Reducer el-forbrug gennem installation af 
lyssensorer i alle bygninger

Diversificering af placering af 
produktionsfaciliteter til ikke-
oversvømningstruede områder

Indfør en striks CSR due 
diligence procedure af eksterne 
aktører før indgåelse af 
partnerskaber i udviklingslande

Proaktiv implementering 
af ny fødevaresikker-
hedslov før endelig 
vedtagelse

Samarbejd med universiteter med ledende 
forskere inden for kønsligestilling i 
kakaoproduktion

Indfør ”blinde” 
screeninger i 
ansøgninger til jobs eller 
interne kurser for at 
reducere eventuelle 
kognitive bias

Gør 
virksomhedsmissionen 
skarpere ved at udtrykke 
et fokus på ét 
Verdensmål

Formindsk madspild i 
restaurant-franchises 
gennem bedre planlægning 
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Appendiks

Appendiks finder du i en separat fil. Det indeholder:

Inspiration til proces for at arbejde med FN’s 
Verdensmål1

Inspiration til initiativer per industri for at arbejde 
med Verdensmålene på en værdiskabende måde2

Delmålene bag hvert af FN’s Verdensmål3


