Guide til værktøjer, litteratur og online materiale om FNs 17 verdensmål
Dette er en oversigt over nogle af de værktøjer, guides og andet materiale, der er udarbejdet til
arbejdet med og om verdensmålene. Den er ikke udtømmende, men blot et udsnit af al det
materiale, som der efterhånden er lavet. Blandt andet findes udover nedennævnte en lang række
case samlinger, guides til bæredygtige arrangementer og meget mere. Jeg håber, at denne
oversigt kan være nyttig og give jer et overblik og interesse for at dykke mere ned i nogle af
værktøjerne. Såfremt I vil vide mere – også om eksempelvis brancherelateret materiale - står jeg
gerne til rådighed. Kontaktinformationer står nederst på siden. Finder du noget materiale, som du
mener bør fremgå af denne oversigt, hører jeg gerne fra dig ☺.
God fornøjelse!
Lotte Frank Kirkegaard
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Verdensmålskompasset – en vejledning til virksomheders arbejde med verdensmålene.
Opbygget om fem trin: Forstå verdensmålene, Definer og prioriter, Sæt mål,
Integrer, Rapporter og kommuniker
Et gratis online guide. Det er en anvendelig trinvis vejledning, som giver
virksomheden en proces for og konkrete redskaber til at implementere
verdensmålene.
Kommentar: En af de største barrierer for integrering af verdensmålene viser
sig at være implementering og medarbejderinddragelse. Min erfaring er, at
denne guide bør suppleres på dette punkt i processen allerede mellem punkt
2 & 3.
http://www.e-pages.dk/dikataloger/722/

Integrating the SDGs into corporate reporting: a practical guide
En praktisk vejldning I, hvordan virksomheder arbejder med verdensmålene
– som verdensmålskompasset fra strategi til rapportering. Den følger i store
træk samme struktur som Verdensmålskompasset, er mere tilbundsgående
end førnævnte og har derfor en lidt større kompleksitetsgrad. Der er en fin
oversigt over sammenhængen mellem verdensmålskompasset og denne
vejledning. Udarbejdet af FN.

SDG Ambition – Scaling Business Impact for the Decade of Action
This publication is an introduction to SDG Ambition — an new initiative of
the UN Global Compact. By raising ambition, deepening integration, and
embracing new technologies we believe business can become a leading
actor in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). With the
launch of SDG Ambition, the UN Global Compact is proud to share its new
SDG Implementation Framework, which aims to guide companies to deepen
integration of the SDGs and Ten Principles into business strategy,
operations, and stakeholder engagement. Kommentar: Dette officielle
dokument fra UN har jeg ikke selv afprøvet endnu – jeg hører gerne om
jeres erfaringer ☺.
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Navigating the SDGS: a business guide to enganging with the UN
Global Goals
Denne guide præsenterer de enkelte mål, og på hvillken måde,
virksomheders indsats på ét mål kan påvirke andre. Den giver også
anvisninger til, hvordan virksomheder kan opsætte delmål/indikatorer for
hvert verdensmål. Udarbejdet af PwC. Kommentar: Rigtig god til at få
forståelse af sammenhænge mellem verdensmålene og, hvordan
virksomheder kan bidrage.
https://sdghub.com/project/navigating-the-sdgs/

FNs verdensmål som konkurrenceparameter.
Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med VL-gruppernes arbejde
med verdensmål i 2019. Et komplet arbejdsredskab for virksomheder.
Projektets formål var at sætte en operationalisering af verdensmålene
på agendaen som årstema for VL-netværket og VL-døgnet 2019.
Projektet udføres af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) i
samarbejde med række danske aktører. Materialet findes her:
https://vl.dk/event/aarstema2019/
Afrapportering findes her: https://www.industriensfond.dk/FNs-verdensmaal-somkonkurrenceparameter

IDA Bæredygtighedskaravanen - Test jer selv: Arbejder din virksomhed med
verdensmålene?
Et gratis online værktøj, som fører virksomheden gennem mål og delmål. Et anvendeligt værktøj
for kendskab til strukturen i verdensmålene samtidig med, at brugeren vurderer sin egen
virksomhed i relation til verdensmålene. Resultatet er et visulet fint overblik over de verdensmål,
som virksomheden i en elelr anden grad beskæftiger sig med i sin nuværende situation.
Kommentar: Forståelsen af dybden i verdensmålene og, hvordan de påvirker hinanden, er både en
mulighed og en risiko. Dette værktøj giver et øjebliksbillede af nuværende aktiviteter og kan ikke
stå alene i en analyse af, hvilke verdensmål virksomheden bør prioritere og beskæftige sig med
fremover. Det kan med fordel suppleres af en værdikæde analyse – man kan her lade sig inspirere
af verdensmålskompasset.
https://ida.dk/om-ida/temaer/baeredygtighedskaravanen/test-jer-selv-arbejder-din-virksomhedmed-verdensmaalene
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SDG capture
Et gratis online værktøj udviklet af NIRAS. Værktøjet
kan bruges helt fra screening af, hvilke verdensmål I
ønsker at arbejde med til udarbejdelse af handleplaner.
Det anvendes med fordel, når virksomheden har
udvalgt de verdensmål, som de ønsker at arbejde videre
med, da det er et handlingsrettet værktøj. Der er et fint
visuelt output. Ens rapport gemmes i systemet, og man
kan arbejde videre i det løbende på den online platform. Rapporten kan også overføres til egen pc.
Der er muligheder for medarbejderinvolvering i processen. Kommentar: Værktøjet kan med fordel
suppleres af en værdikædeanalyse for potentialer og risici som baggrund for en prioriterting af,
hvilke verdensmål virksomheden prioritere at satse på forretningsudvikling indenfor.
https://sdgcapture.niras.dk/

SDG Impact Assessment
Et gratis online værktøj udviklet med det formål at hjælpe virksomheder til den indledende
analyse af, hvilke af verdensmålene, der er relevante at arbejde med. Værktøjet er specielt
udviklet til produktionsvirksomheder. Kommentar: Værktøjet kan med fordel kombineres med
andre analyser, herunder en værdikædeanalyse for potentiealer og risici i værdikæden inden man
konkludere på, hvilek cerdensmål, der er væsentlige for virksomheden at arbejde med.
https://www.results.dk/un-goals/

Business reporting on the SDGsAn analysis of the goals and targets
En praktisk vejledning til virksomheder, som gerne vil måle og rapportere på
FNs verdensmål. Vejledningen forsøger at lave en retningslinje for målinger,
som kan sammenlignes på tværs af brancher, virksomheder etc.
Mange af de officielle verdensmåls indikatorer er målrettet stater og
nationer. Det betyder, at det kan være svært for virksomheder at finde
indikatorer, som er valide og kan sammenlignes. Denne vejledning opsætter
konkrete indikatorer for hvert verdensmål, som er målrettet
virksomhedsdrift. Udarbejdet af FN og spiller sammen med både
verdensmålskompasset og Integrating the SDGs into corporate reporting: a
practical guide.
https://www.unglobalcompact.org/library/5361
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ESG-hoved- og nøgletal – bedre ESG-data, bedre indsigt, bedre investeringer
FSR – danske revisorer, Finansforeningen / CFA Society Denmark
og Nasdaq – med assistance fra Center for ESG Research, har
lanceret en publikation med 15 forslag til standardiserede ESG
(Environmental, Social and Governance) hoved- og nøgletal til
årsrapporten. En standardiseret ESG- hoved- og nøgletalsoversigt
er et forslag til, hvordan virksomheder kan måle og rapportere på
deres fremdrift på miljø og klima, sociale forhold og
selskabsledelse. Oversigten har til sigte at standardisere de basale
ESG-nøgletal til gavn for analytikere og investorer, men kan med fordel bruges aktivt af
virksomhederne i deres arbejde med verdensmålene ved at koble deres indsats op mod denne
standard.

Danmarks Statistik
I Danmarks Statistiks verdensmålsplatform kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det
går med at opfylde verdensmålene for Danmark
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg

The Sustainable development Goals – A world of opportunities for Danish
Businesses
Rapport fra Udenrigsministeriet, der sætter fokus på de forretningsmuligheder
som danske virksomheder, der vil investere i verdensmålene, har.
Særdeles velegnet til eksportvirksomheder og de, som søger nye
markedsmuligheder i udlandet.

A guide to interactions – from science to implementation
Denne rapport beskriver, hvordan verdensmåle og delmål kan påvirke
hinanden.
https://council.science/publications/a-guide-to-sdg-interactions-from-scienceto-implementation
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SDG Index and Dashoboards report 2018. Global responsibilities
implementing the goals.
The Bertelsmann Stiftung og the Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) udarbejdet 2018 SDG Index and Dashboards rapport, hvori FN staters
fremskridt i arbejdet for verdensmålene vurderes og rangeres.
https://www.sdgindex.org/reports/2018/

Sustainable development report 2019
The Bertelsmann Stiftung og the Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) har udarbejdet Sustainable Development report 2019, hvori FN staters
fremskridt i arbejdet for verdensmålene vurderes og rangeres
https://www.sdgindex.org/reports/2018/

Skyggerapport på Danmarks implementering af verdensmålene
Civilsamfundsorganisationerne Global Fokus og 92-gruppen har udarbejdet en ’skyggerapport’
med deres vurdering af, hvordan det går med den danske gennemførelse af FNs verdensmål.
https://www.92grp.dk/tema-kategorien/tema-post-2015/443-skyggerapport-pa-danmarksimplementering-af-verdensmalene.html

Collaboration for the SDGs – exploring the support system for effective
partnering
Udgivet af ‘The Partnering Initiative’. Opnåelsen af verdensmålene er i høj
grad afhængig af, at virksomheder, regeringer og civilsamfund i langt højere
grad end tidligere arbejder sammen i partnerskaber for at finde løsninger på
verdens udfordringer. Denne rapport er et af de første forsøg på at skitsere,
hvordan dette kan ske. 2015.
https://thepartneringinitiative.org/publications/researchpapers/collaboration-for-the-sdgs-support-system/
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Officielle danske dokumenter findes her;
https://www.verdensmaalene.dk/officielle-danske-dokumenter

Officielle FN dokumenter
https://www.verdensmaalene.dk/officielle-fn-dokumenter

Undervisningsmaterialer;
Primært til folkeskolen:
https://www.verdensmaalene.dk/undervisningeroevelser.
(udviklet af UNDPs nordiske kontorer i Danmark, Global Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke)
Verdenstimen
Verdenstimen.dk samler det bedste undervisnings-materiale om verden og Verdensmålene, og
giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning
globalt perspektiv.
Sitet er udviklet af Verdens Bedste Nyheder og undervisningsmaterialet er leveret af en række
partnere
https://verdenstimen.dk/fag/
Astra – forløb og aktiviteter om bæredygtig udvikling
Se og hent udvalgte undervisningsmaterialer, som du kan bruge i din undervisning i bæredygtig
udvikling. Fælles for forløb, aktiviteter, lærervejledninger, film, etc, er at det er udviklet med det
mål, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til mange
'bæredygtighedsudfordringer', vi som samfund står overfor i fremtiden
https://astra.dk/ubu/undervisningsmaterialer

Inspiration til borgere;
https://www.verdensmaalene.dk/handling
(udviklet af UNDPs nordiske kontorer i Danmark, Global Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke)
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