#

Et redskab fra holding til handling

Verdensmålskompasset. Naviger i mål.

SDG Compass
SDG Compass er en vejledning og et
redskab til virksomheders arbejde med
Verdensmålene.

Hjemmesiden omfatter:
• Verdensmålskompasset
• En oversigt over virksomhedsindikatorer
fra relevante og anerkendte kilder sat i
forhold til de 17 Verdensmål.
• En oversigt over virksomhedsværktøjer
sat i forhold til de 17 Verdensmål.
• Et to-siders overblik over hvert
Verdensmål, der dækker erhvervslivets
rolle og eksempler, der illustrerer
virksomhedsløsninger, indikatorer og
værktøjer.

Verdensmålskompasset er bygget op
efter fem trin og giver værktøjer og
viden, der gør det muligt at gøre
bæredygtighed til et stærkt
kerneelement i virksomhedens strategi.
Kompasset er gratis tilgængeligt på
www.sdgcompass.org, hvor alle kan
finde værktøjer, der kan hjælpe med at
tilpasse virksomhedsstrategier til
Verdensmålene.

www.sdgcompass.org

FAKTABOKS

SDG Verdensmålskompasset
Læs mere om verdensmålsIndhold

Vores planet står over for massive
økonomiske, sociale og miljømæssige
udfordringer.

Verdensmålskompasset
En vejledning til virksomheders
arbejde med Verdensmålene
Udviklet af:

Hvor kan jeg finde mere information?
Side

Resumé

Hvorfor har Verdensmålene en betydning
for virksomheder?
Hvad er Verdensmålskompasset?

The Sustainable Development Goals (SDG)
eller Verdensmålene for Bæredygtig
Udvikling (Verdensmålene) definerer globale
prioriteter og aspirationer frem mod 2030.
De repræsenterer en historisk mulighed for
at udrydde ekstrem fattigdom og udstikker
en retning for global bæredygtig udvikling.

Trin 01
Forstå
Verdensmålene

Regeringer overalt i verden er allerede
blevet enige om målene. Nu er det tid til, at
virksomhederne bringer deres løsninger på
banen.

Trin 02
Definer
prioriteter
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Hvad er Verdensmålene?
Forstå business-casen
Virksomheders grundlæggende ansvar
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Kortlæg værdikæden for at identificere
påvirkningsområder
Vælg indikatorer og indsaml data
Definer prioriteter
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Verdensmålskompasset beskriver, hvordan
Verdensmålene påvirker jeres virksomhed.
Kompasset giver jer værktøjer og viden, der
gør det muligt at gøre bæredygtighed til et
stærkt kerneelement i virksomhedens
strategi.

Trin 03
Sæt mål

På www.sdgcompass.org
kan I finde værktøjer, der kan
hjælpe jer med at tilpasse
jeres virksomhedsstrategi til
Verdensmålene.
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Definer omfanget af mål og udvælg KPI’er
Definer baseline og vælg måltype
Sæt ambitionsniveauet
Fortæl om virksomhedens engagement i
Verdensmålene
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Hjemmesiden omfatter:
Verdensmålskompasset
En oversigt over virksomhedsindikatorer fra
relevante og bredt anerkendte kilder sat i
forhold til de 17 Verdensmål
En oversigt over virksomhedsværktøjer sat i
forhold til de 17 Verdensmål
Et to-siders overblik over hvert Verdensmål,
der dækker erhvervslivets rolle og eksempler,
der illustrerer virksomhedsløsninger,
indikatorer og værktøjer.

www.sdgcompass.org
Trin 04
Integrer

Verdensmålene

Denne danske udgave er udarbejdet af:

Trin 05
Rapporter og
kommuniker

SDG Compass

www.sdgcompass.org

21
Forankr Verdensmålene i forretningen
Integrer bæredygtighed på tværs af alle
funktioner
Engager virksomheden i partnerskaber

Effektiv rapportering og kommunikation
Kommuniker om Verdensmål fremskridt
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kompasset og download
redskabet "SDG Compass":

- www.sdgcompass.org
- Dansk: https://

sdgcompass.org/wpcontent/uploads/2016/11/
SDG_Compass_Guide_Danis
h.pdf

Materialet er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje.
KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres
samfundsansvar og bæredygtighed.
Se smvmanifest.dk

