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Verdensmål & Bæredygtighed, Myter, Historik og Status?

Hvorfor er bæredygtig forretningsudvikling vigtigt?

Hvordan kan vi konkret komme i gang?







Bæredygtig forretningsudvikling starter med organisation og ledelse



Samfundsudvikling ift. Bæredygtighed
Fase 1 - 00’erne 

CSR kommer til Danmark

Frivillige indsat inden for social 
ansvarlighed

Fokus på filantropi

CSR som branding – So Ein Ding

Fokus på Social Ansvarlighed

Bæredygtighed som et niche 
begreb

Sidst i 00’erne udvides CSR til 
også at indeholde interne 
arbejdsforhold i virksomheden

Resultat = CSR 1.0

Fase 2 - 2010’erne → 2022?

Større professionalisering af CSR

FN’s verdensmål (2015) + 
Parisaftalen (2015)

CSR og Verdensmål integreres 

Få standarder og lovgivning 
inden for bæredygtighed

Fokus på Transaktion 
Bæredygtighed

Bæredygtighed som branding 
(især efter 2015) 

Resultat = CSR 2.0 + (nu med 
verdensmål)

Fase 3 - 2020’erne → 2025?

Bæredygtighed som 
forretningsparameter

Stadig fokus på Transaktion 
Bæredygtighed, men større fokus 
på hele virksomhedens 
forretningsmodel

Øget forpligtigelse ift. 
bæredygtighed

Bæredygtighed går fra frivillig 
indsats til mere forpligtigende 
hensigtserklæringer

Vi skaber flere ”Bæredygtige 
Organisationer”

Resultat = 1. generations 
Bæredygtigsregnskaber

Fase 4 – 2022… → 2030

Den Bæredygtige Tidsalder

Bæredygtighed bliver ”license to 
operate”

Internationale standarder for 
måling af specifikke verdensmål 

Nye kravspecifikationerne til 
virksomhederne, når de byder på 
bl.a. offentlige opgaver

Virksomhederne skal lave 
bæredygtighedsregnskaber

Bæredygtighed er en del af 
virksomhedens konkurrenceevne

Resultat = Bæredygtighed som 
en del af virksomhedens 
samlede konkurrenceevne



➢ Vi bruger i dag 1,6 gange jordens ressourcer med vores nuværende 
forbrug, adfærd og produktionsmønstre (FN, 2019)

➢ Vi vil inden 2060 fordoble vores nuværende forbrug på jordens 
knappe ressourcer (FN, 2019)

➢ Siden 1980 har vi udryddet 75% af vores flyvende insekter (FN, 2018)

➢ Vi har ryddet 80% af verdens skove (World Ressource Inst., 2018)

➢ Vi mister ca. 800 dyre- og plantearter om dagen (World Ressource 
Inst., 2018)

Hvorfor er Bæredygtighed ikke et modefænomen?





Danmarks over-shoot day 2021



➢ Arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft, men 10.000 unge mennesker 
mangler en praktikplads. 

➢ Arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft, men 1/3 del af de 70.000, som 
er blevet arbejdsløse under corona, har stadig ikke noget job.

➢ Arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft, men 45.000 unge mennesker 
er hverken er i uddannelse eller job.

➢ Ovenstående tal skriger ikke på flere CSR tiltag, men det skriger på en 
ny måde at tænke bæredygtig forretningsudvikling på. 

Hvorfor er Bæredygtighed andet end klima?



Hvor mange arbejder med Verdensmål?



Hvor mange arbejder med Verdensmål?

67 % af de adspurgte virksomheder siger, at de arbejder med ét eller 
flere af FN’s verdensmål.

Af de virksomheder, som siger de arbejder med Verdensmål, medgiver 
64 % af dem, at de IKKE har en strategi for, hvordan de arbejder med 
målene. 

Kendskabet og arbejdet med Bæredygtighed og Verdensmål falder 
drastisk, når man bevæger sig fra topledelse niveau ( 36% & 44 %) til 
resten af organisationen (ex. Indkøb eller kvalitetsafdeling 5% & 2%).

Dansk Erhverv



Temperaturmåling på Fyn



Barrierer, der skal overvindes

➢ Relativt lavt kendskab til Verdensmål og Bæredygtighed i virksomhederne

➢ Ledelses-Hype og Megatrend oversælger budskaberne

➢ Verdensmål og Bæredygtighed skal oversættes til noget konkret

➢ Tid & Kompetencer i virksomhederne



Fokus på virksomhedernes værdikæde – Scope 3

Scope 1
Direkte udledninger

Omfatter virksomhedens direkte 
udledning, der stammer fra aktiviteter 
indenfor organisationen. 

Det vil sige udledning virksomheden 
selv forårsager fra lokaliteter og 
maskinel. Det kan være udledning 
gennem afbrænding af diesel, benzin 
eller naturgas (f.eks. on-site køle – og 
varmefaciliteter og firmabiler.)

Scope 2
Indirekte udledninger

Omfatter virksomhedens indirekte 
udledninger gennem den energi,  man 
køber fra eksempelvis el-værket eller 
varmeværket. 

Udledningen opstår for Scope 2 i 
forbindelse med produktionen af den 
energi, som efterfølgende benyttes af 
virksomheden (f.eks. købt varme eller 
køl).

Scope 3
Indirekte udledninger

Omfatter alle andre indirekte 
udledninger der stammer fra 
aktiviteter udenfor organisationen –
fra kilder den ikke ejer eller 
kontrollerer. 

Med andre ord, de udledninger, der er 
forbundet med den værdikæde, som 
virksomheden indgår i (f.eks. 
forretningsrejser, indkøb af services og 
produkter, affald og vandforbrug).



Fremtidens kunder vil stille radikalt nye krav til jer

KUNDEPRODUKT
✓ Passer produktet til kundens behov?

✓ Har produktet en god kvaliteten?

✓ Har produktet en konkurrencedygtig pris?

✓ Er produktet tilgængelig på en 
hensigtsmæssig måde for kunden?

PRODUKTION
✓ Hvordan og hvor har virksomheden produceret 

produktet?

✓ Belaster produktionen af produktet samfundet 
unødigt?

✓ Hvordan har virksomheden behandlet sine 
medarbejdere i produktionen af produktet?

✓ Hvor høj genanvendelsesgrad har produktet?

SAMFUNDSPÅVIRKNING





Start med ærlighed og ambitioner





Forbrugere og Kunder kræver rene linjer



Bæredygtig Forretningsudvikling – De 5 F´er

1. FOKUS

2. FORANKRING

3. FINANSIERING

4. FOR-HANDLING

5. FASTHOLDELSE



HVILKE TING GØR VI I 
OVERENSSTEMMELSE MED 

FN´S VERDENSMÅL? 

HVILKE TING BØR VI ARBEJDE 
MED IFT. AT LEVE OP TIL FN´S 

VERDENSMÅL? 





360 graders vurdering

HVILKE MÅLTAL SKAL VI HAVE 
FOR SPØRGSMÅL(ENE)

AMBITIONSNIVEAU FOR 
UDVIKLING?

VERDENSMÅLHVILKE BÆREDYGTIGHEDSSPØRGSMÅL ER UDVALGT?

HVAD ER STAUS PÅ DET UDVALGTE 
SPØRGSMÅL I VIRKSOMHEDEN?

DATO / VURDERINGSANSVARLIG:

HVOR VIGTIGT ER SPØRGSMÅLET 
FOR VORES EJERE?

NYE INDSATSER, DER KAN STYRKE 
SVAR PÅ SPØRGSMÅLET

HVAD ER INVESTERINGSVURDERINGEN IFT. AT 
STYRKE SPØRGSMÅLET?

HVOR VIGTIGT ER SPØRGSMÅLET 
FOR VORES KUNDER?

HVOR VIGTIGT ER SPØRGSMÅLET 
FOR VORES ORGANISATION?







Der er mere end én vej til bæredygtighed

1. Gå i gang med kendte løsninger

2. Start småt – succes avler succes

3. Gå sammen med andre

4. Handling før kommunikation







CONNECT GERNE

TAK FOR JERES TID


