!

Et redskab fra holding til handling

Arrangementer. Skab fælles mål.

"

Virksomhedens samfundsansvar og
bæredygtighed skal besluttes af ejerne og
bestyrelsen, integreres strategisk af
ledelsen i virksomheden og udleves af de
mennesker, som skaber virksomhedens
værdi og hverdag fra produktion og
processer til kundeservice og kultur.
Arbejdsgiverforeningen KA har udviklet en
værktøjskasse, der kan hjælpe SMV'ere på
vej med kendskab, redskaber og
fællesskab om opgaven.

Karsten Høgild,
direktør i KA og KA Pleje.

Et redskab fra holding til handling

Arrangementer. Skab fælles mål.
Virksomhedens samfundsansvar og bæredygtighed skal a) besluttes af ejerne og bestyrelsen, b) integreres
strategisk af ledelsen i virksomheden, c) og udleves af de mennesker, som skaber virksomhedens værdi og
hverdag fra produktion og processer til kundeservice og kultur. Find inspiration, forslag til dagsorden og
redskaber til arrangementer der skaber fælles mål i bestyrelsen, i ledelsen og blandt medarbejderne.

BESTYRELSESMØDE
Ejerne og bestyrelsen beslutter
og giver mandat til virksomhedens
samfundsansvar og
bæredygtighed.

LEDELSESWORKSHOP
Ledelsen integrerer
samfundsansvar og
bæredygtighed i
virksomhedens strategi.

PERSONALEDAG
Virksomhedens medarbejdere
involveres, tager ejerskab og
udlever strategien i holdning og
handling.

Uanset om du skal holde bestyrelsesmøde, ledelseworkshop eller personaledag har du brug for KENDSKAB,
REDSKAB OG FÆLLESSKAB. Kendskab giver viden om og forståelse for SMV-manifestet, samfundsansvar,
bæredygtighed og FNs verdensmål.

KENDSKAB
til manifestet, verdensmål,
samfundsansvar
og bæredygtighed.
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SMV-manifestet

SMV-manifestet
"Virksomhed for det
fælles bedste"

Baggrund for
manifestet.

Q&A om verdensmålene

Et redskab fra holding til handling

Virksomhedsfilosofi bag ansvarlighed.
Værdier er vigtige.

Et redskab fra holding til handling

Verdensmål. Indsigt og udsyn.

Manifestet forklaret
afsnit for afsnit
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Manifestet
forklaret afsnit
for afsnit.

Teori og filosofien
bag manifestet

Teori og filosofi
bag manifestet.

Q&A om
verdensmålene.

?

Et redskab fra holding til handling

Et redskab fra holding til handling

Q&A. Spørgsmål og svar om manifestet.

Samtalekort om samfundsansvar
& bæredygtighed

Q&A. Spørgsmål og svar
om manifestet.

Samtalekort om
samfundsansvar og
bæredygtighed.

Uanset om du skal holde bestyrelsesmøde, ledelseworkshop eller personaledag har du brug for KENDSKAB,
REDSKAB OG FÆLLESSKAB. Kendskab giver viden om og forståelse for SMV-manifestet, samfundsansvar,
bæredygtighed og FNs verdensmål.

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

KENDSKAB
til manifestet, verdensmål,
samfundsansvar
og bæredygtighed.

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Profilvirksomhed
SMV Samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Sunde byer i balance

Kunsten at drage omsorg

Produkt Proces Personer

Action sport i fællesskab

Constructas ansvar og formål er klart: Trivsel i hverdagen kræver sunde byggerier og processer.
Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand. Alt for mange
og stadigt flere danskere mistrives psykisk og fysisk. Derfor vil det rådgivende ingeniør- og
arkitektfirma Constructa være med til at skabe sunde liv i sunde boliger i sunde fællesskaber i sunde
byer. Hverken mere eller mindre. Constructa vil være en værdi-, kultur- og formålsdrevet virksomhed,
der sammen med bygherrer skaber sunde boliger og byer for brugerne og borgerne.

Virksomheden "Privat Pleje & Omsorg" drives af meget personlige værdier og stærke visioner for pleje
og omsorg. Gitte Sundstrup Nielsen knoklede selv med dag- og nattevagter indenfor pleje og
omsorg, da hun i 2012 havde modet til at starte som selvstændig. Hendes mission var klar: hun ville
skabe en virksomhed med stærk faglig ledelse og høj medarbejdertrivsel, som kunne tage et
samfundsansvar for pleje og omsorg med høj kvalitet. Idag har virksomheden over 100 ansatte og
ledes af Gitte og hendes mand Hans Jensen.

I BM Silo står pakker fragtklar til kunder i alt fra Frankrig til Indonesien. Alle produkter og processer er
opfindsomt specialdesignet. I kantinen og på kontorerne pryder plancher, plakater og
procesoversigter over FNs Verdensmål. På gangvæggene fortæller fotos, udklip og medieomtale
om firmahistorien fra 1965 til idag. Stemningen blandt de 40 ansatte er venlig og rar med masser af
øjenkontakt og "godmorn'er". Virksomheden BM Silo i Tvis syd for Holstebro er kort sagt en familieejet
virksomhed med stolthed over historien, begejstring for produkt og proces, bevidsthed om
personalets potentiale samt et stort engagement og marked i hele verden.

Et aktivt og sundt liv i fællesskab. Det er formålet og passionen i SkatePro, som sælger udstyr til
action sport. SkatePro startede i 1996 som online actionsport-butik og tilbyder et bredt udvalg af
udstyr og tilbehør samt beklædning indenfor kategorierne løbehjul, rulleskøjter, skateboards, BMX,
surf og vintersport. SkatePros passion for action sport er på to årtier vokset fra en iværksættervirksomhed til en stor international og markedsførende koncern. I 2022 forventer de 5 millioner kunder
og en omsætning på en milliard. Uanset størrelse og succes er kerneDNA'et det samme: passionen
for aktivt og sundt liv i fællesskaber forretningsdrevet med gode gamle dyder.

"Vi vil bygge boliger og byer hvor det
er rart at være. Steder og
fællesskaber, som er sunde og i
balance. Vores kerne er at tage
ansvar for sundhed og
bæredygtighed for både
mennesker, bygningsmaterialer,
økonomien, naturen og
lokalsamfundenes liv. Vores arbejde
og byggerier bærer nemlig liv i
hænderne," fortæller arkitekt og
medejer Christian Aagaard Nielsen
filosofisk og passioneret.

Væggene på Privat Pleje & Omsorgs
hovedkontor i Herning prydes af
kunst. Alle kunstværker er nøje
udvalgt for at skabe kultur og
fortælle historien om virksomhedens
værdier og vision.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel i hverdagen er
afgørende præmisser for vores
velfærd og velstand og ifølge
Constructa spiller bolig og anlæg en
afgørende rolle.
"Vi ved, at sunde byggerier bidrager
positivt til fællesskabet i
lokalsamfundet og til vores fysiske og
mentale velvære i hverdagen. Vi ser

et stigende antal danskere, der
sygemeldes med stress, depression
og udbrændthed. Bør vi ikke gøre
noget ved det? Vi ser det som vores
opgave at gøre noget ved
problemet. Vi vil skabe sunde boliger
og byer, der skaber trivsel og
sundhed!"
Verdensmål
Constructa arbejder med og ud fra
FNs Verdensmål. "FNs Verdensmål er
vores sprog og mål" står der på første
side i virksomhedens profilbrochure.
To af FNs Verdensmål handler om
byggeri, der fremmer mental
sundhed og trivsel og skaber
bæredygtige byer og lokalsamfund.

Virksomheden "Constructa"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

Èt kunstværk viser ens hvidklædte og
udtryksløse mennesker med
stregkoder på armene, som en
poetisk kommentar til, at mennesker
ikke skal reduceres til
standardiserede varer.
"Vi vil meget gerne undgå, at vi ser
hinanden som ens og reducerer
hinanden til kun at være en vare, en
arbejder, en borger eller en kunde.
Hvert menneske er en unik person.
Både vores medarbejdere og de
borgere vi tjener med pleje og
omsorg. Det handler om
menneskesyn," fortæller Hans Jensen
om kunstværket, der hænger ved
indgangen til virksomheden.

"Verdensmålene sætter ord på det,
vi gør, dem, vi er. Vi vil gerne være
bannerfører for at tænke
verdensmål om menneskelig
værdighed, sundhed, ansvar, trivsel

Trivsel og ledelse
Privat Pleje & Omsorgs ledelsesfilosofi
er klar: hvis medarbejderne trives,
fordi de ledes med personlig omsorg,
en værdibåret kultur, tydelig og
tillidsfuld ledelse og engagerende
medansvar, så vil medarbejderne
også yde en tilsvarende personlig
omsorg og pleje af høj kvalitet for
borgerne båret af samme værdier.

Virksomheden "Privat Pleje &
Omsorg" bidrager til og tager ansvar
for blandt andet følgende mål:

"Da vi startede virksomheden, kunne
vi se, at vi som lille værdibåret
virksomhed kan skabe en anden
ledelseskultur end i de store
virksomheder eller store offentlige
systemer. Vi kender og kan lede
vores medarbejdere personligt, vi
kan reagere og beslutte hurtigt og
prøve noget nyt," forklarer Hans
Jensen og fremhæver modet til at
prøve, fejle og lære som vigtigt.

I virksomheden BM Silo tager de
ansvar sammen. De tager ansvar for
virksomhedens produktion af siloer.
Og de tager ansvar for hinanden og
for verden. Virksomhedens vægge
fortæller i fotos og figurer om deres
værdier og vision og om de tre
verdensmål, de har valgt at fokusere
på: Sult, kvalitetsuddannelse samt
ansvarlig produktion og forbrug.
BM Silo er en familiedrevet
virksomhed og ifølge medejer Dorte
Martinsen har det været naturligt at
tage FNs Verdensmål til sig.
"FNs Verdensmål repræsenterer
egentlig dem, vi er, vores værdier, og
det vi vil, vores vision. Ikke bare i BM
Silo, men i Danmark. Vi vil skabe en
bæredygtig bundlinje for både
mennesker, miljøet, økonomien og
vores samfund. Så for mig har det
været nemt og naturligt at tage
verdensmålene til mig," fortæller

Dorte, som var administrerende
direktør i BM Silo frem til 2020 og nu er
stoppet for blandt andet at
koncentrere sig om sit engagement i
blandt andet SMV Danmark,
Erhvervsfremmebestyrelsen og
Arbejdsgiverforeningen KA.
Fællesskab og fælles ansvar
Det ligger i virksomhedens historie at
tage ansvar for at løse udfordringer
og finde sammen med ordentlighed
om gode bæredygtige løsninger.

I 1996 startede Jakob Høy Biegel
SkatePro som et hobbyprojekt og
passioneret iværksætter, der bare
brændte for rulleskøjter og syntes, at
udstyret var for dyrt. Virksomheden
voksede stille og i 2010 købte
nuværende direktør Carsten Schmidt
sig ind i virksomheden, som i de sidste
10 år er vokset eksplosivt.

Virksomheden "BM Silo" bidrager til
og tager ansvar for blandt andet
følgende mål:

Dyder der driver
I sin ledelse bliver direktør Carstens
passion for aktiv sport kombineret
med en faglighed inden for software
og systemer, en vindermentalitet og
endelig en forståelse for godt og
ansvarligt købmandskab. Og så
sætter han dyder om arbejdsomhed,
ordentlighed og troværdighed højt.

"Ledelse handler om at sige: Jeg har
brug for dig, du har potentiale, vi skal
tage ansvar, løse og skabe noget
sammen. Et fælles ansvar om alt fra
det visionære, menneskenære og
jordnære. Vi skal have et fælles mål
og gøre tingene sammen."

"I min opvækst i Sønderjylland var
ordentlighed og arbejdsomhed
dyder. Vi lærte at komme først og gå
sidst, at tage ansvar, være ordentlige
og ikke bruge mere end du har. Jeg

Få hjælp og give hjælp
I både virksomhed og samfundet er
det ifølge Dorte Martinsen helt

arbejdede som pakke- og fejedreng
og kan huske, at vi børn betalte
halvdelen af vores julegaver selv. Vi
var relativt fattige på penge, men
rige på kultur og dannelse," fortæller
Carsten.
Samfundssind og social ansvarlighed
Direktøren for SkatePro har taget
barndommens samfundssind og
sociale sindelag med sig.

Virksomheden "SkatePro"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

"Den, der har evnen, har pligten. Det
er det livssyn, jeg er rundet af. At
rettidig omhu skaber resultater og at
vi tager vare på hinanden. Det kan
lyde gammeldags. Jeg synes, det er
livsvisdom og er fundamentet for
vores succes. Konkret betyder det for
eksempel, at vi er socialt rummelige i
vores rekruttering, at vi engagerer os
i almennyttige formål, at vi arbejder
med grønne tiltag og behandler
vores samarbejdspartnere
respektfuldt," betoner Carsten.

Artikler med konkrete eksempler og råd: Fire virksomheder arbejde med
samfundsansvar, SMV-manifestet, Verdensmål og bæredygtighed.

EKSEMPEL TIL INSPIRATION
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PPOS's verdensmål

SkatePro's verdensmål

Constructa's verdensmål

BM Silo's verdensmål

Kunsten at drage omsorg er for ægteparret Gitte og
Hans og deres virksomhed "Privat Pleje & Omsorg" blevet
en mission.

SkatePro har formuleret en DNA for virksomheden, en
grundfortælling, som gennemsyrer alt: "Support. Inspire.
Grow." SkatePro vil støtte, inspirere og skabe vækst inden
for action sport, så stadigt flere får et aktivt og sundt liv i
fællesskaber.

Arkitektvirksomheden Constructa arbejder med og ud fra
Verdensmål. "FNs Verdensmål er vores sprog og mål" står
der på første side i virksomhedens profilbrochure. To af
FNs Verdensmål handler om byggeri, der fremmer mental
sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og
lokalsamfund.

I virksomheden BM Silo har de valgt at prioritere og
fokusere på tre primære verdensmål: Sult,
kvalitetsuddannelse samt ansvarlig produktion og
forbrug. Ifølge medejer Dorte Martinsen har det været
naturligt at tage FNs Verdensmål til sig.

"Det som virkelig er vores drivkraft, er lysten til at kigge på
vores personale, borgerne og kommunens pleje og
omsorg på en anden måde og være med til at udvikle
det. Tage et samfundsansvar. Naturligvis inden for de
rammer, kommunerne sætter. Vi er en del af kommunen
og ønsker at tage ansvar for faget, fagligheden og
fagpersonalet indenfor omsorg og pleje."

FAKTABOKS

PPOO's verdensmål
Hans Jensen, ejer og direktør,
Privat Pleje & Omsorg (PPOO)

GODE RÅD

Virksomheden "PPOO's"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

PPOO's gode råd til samfundsansvar
1. Personligt lederskab: Vær personlig i dit værdigrundlag, dit
lederskab og i din service til kunderne.
2. Råderum: Du skal have økonomisk råderum til investeringer
og udvikling.
3. Investere: Du skal turde investere i udvikling og mennesker.
4. Arbejdsomhed: Det kræver hårdt arbejde og flid.
5. Tillid og partnerskab: Tillidsfulde relationer og gensidige
partnerskaber er guld værd.

I SkatePro er samfundsansvar og verdensmål en naturlig
del af deres DNA - og ord skal udleves i handling.
"I SkatePro er vi drevet af værdier, der skaber virkelighed,
så gode mål skal måske stå på papir, men de skal først
og fremmest leves ud i praksis," fortæller Carsten Schmidt.

FAKTABOKS

SkatePro's verdensmål
Carsten Schmidt,
medejer og direktør, SkatePro

GODE RÅD

Virksomheden "SkatePro"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

SkatePro's gode råd til samfundsansvar

Kunsten at drage omsorg
Virksomheden "Privat Pleje & Omsorg" drives af meget personlige værdier og stærke visioner for pleje
og omsorg. Gitte Sundstrup Nielsen knoklede selv med dag- og nattevagter indenfor pleje og
omsorg, da hun i 2012 havde modet til at starte som selvstændig. Hendes mission var klar: hun ville
skabe en virksomhed med stærk faglig ledelse og høj medarbejdertrivsel, som kunne tage et
samfundsansvar for pleje og omsorg med høj kvalitet. Idag har virksomheden over 100 ansatte og
ledes af Gitte og hendes mand Hans Jensen.
Væggene på Privat Pleje & Omsorgs
hovedkontor i Herning prydes af
kunst. Alle kunstværker er nøje
udvalgt for at skabe kultur og
fortælle historien om virksomhedens
værdier og vision.
Èt kunstværk viser ens hvidklædte og
udtryksløse mennesker med
stregkoder på armene, som en
poetisk kommentar til, at mennesker
ikke skal reduceres til
standardiserede varer.
"Vi vil meget gerne undgå, at vi ser
hinanden som ens og reducerer
hinanden til kun at være en vare, en
arbejder, en borger eller en kunde.
Hvert menneske er en unik person.
Både vores medarbejdere og de
borgere vi tjener med pleje og
omsorg. Det handler om
menneskesyn," fortæller Hans Jensen
om kunstværket, der hænger ved
indgangen til virksomheden.

Trivsel og ledelse
Privat Pleje & Omsorgs ledelsesfilosofi
er klar: hvis medarbejderne trives,
fordi de ledes med personlig omsorg,
en værdibåret kultur, tydelig og
tillidsfuld ledelse og engagerende
medansvar, så vil medarbejderne
også yde en tilsvarende personlig
omsorg og pleje af høj kvalitet for
borgerne båret af samme værdier.

Virksomheden "Privat Pleje &
Omsorg" bidrager til og tager ansvar
for blandt andet følgende mål:

"Da vi startede virksomheden, kunne
vi se, at vi som lille værdibåret
virksomhed kan skabe en anden
ledelseskultur end i de store
virksomheder eller store offentlige
systemer. Vi kender og kan lede
vores medarbejdere personligt, vi
kan reagere og beslutte hurtigt og
prøve noget nyt," forklarer Hans
Jensen og fremhæver modet til at
prøve, fejle og lære som vigtigt.

Læs mere om Hans og
virksomheden PPOO
på smvmanifest.dk

Inspiration fra
plejevirksomheden
PPOO.

1. Flittighed: Arbejdsomhed er forudsætningen for at flytte fra
ord til handling.
2. Købmandsskab: Godt gammelt købmandskab er drevet af
ordentlighed og troværdighed.
3. Partnerskaber: Vi skal lykkes sammen. Støt, inspirer og skab
vækst for dine partnere.
4. Formål: Find dit formål og din passion. Det er hjertet i succes
og samfundsansvar.
5. Forretningsudvikling: En virksomhed skal løbende udvikles,
tilpasses og optimeres for at være bæredygtig.

Action sport i fællesskab
Et aktivt og sundt liv i fællesskab. Det er formålet og passionen i SkatePro, som sælger udstyr til
action sport. SkatePro startede i 1996 som online actionsport-butik og tilbyder et bredt udvalg af
udstyr og tilbehør samt beklædning indenfor kategorierne løbehjul, rulleskøjter, skateboards, BMX,
surf og vintersport. SkatePros passion for action sport er på to årtier vokset fra en iværksættervirksomhed til en stor international og markedsførende koncern. I 2022 forventer de 5 millioner kunder
og en omsætning på en milliard. Uanset størrelse og succes er kerneDNA'et det samme: passionen
for aktivt og sundt liv i fællesskaber forretningsdrevet med gode gamle dyder.
I 1996 startede Jakob Høy Biegel
SkatePro som et hobbyprojekt og en
passioneret iværksætter, der bare
brændte for rulleskøjter og syntes, at
udstyret var for dyrt. Virksomheden
voksede stille og i 2010 købte
nuværende direktør Carsten Schmidt
sig ind i virksomheden, som i de sidste
10 år er vokset eksplosivt.
Dyder der driver
I sin ledelse bliver direktør Carstens
passion for aktiv sport kombineret
med en faglighed inden for software
og systemer, en vindermentalitet og
endelig en forståelse for godt og
ansvarligt købmandskab. Og så
sætter han dyder om arbejdsomhed,
ordentlighed og troværdighed højt.
"I min opvækst i Sønderjylland var
ordentlighed og arbejdsomhed
dyder. Vi lærte at komme først og gå
sidst, at tage ansvar, være ordentlige
og ikke bruge mere end du har. Jeg

arbejdede som pakke- og fejedreng
og kan huske, at vi børn betalte
halvdelen af vores julegaver selv. Vi
var relativt fattige på penge, men
rige på kultur og dannelse," fortæller
Carsten.
Samfundssind og social ansvarlighed
Direktøren for SkatePro har taget
barndommens samfundssind og
sociale sindelag med sig.

Virksomheden "SkatePro"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

"Den, der har evnen, har pligten. Det
er det livssyn, jeg er rundet af. At
rettidig omhu skaber resultater og at
vi tager vare på hinanden. Det kan
lyde gammeldags. Jeg synes, det er
livsvisdom og er fundamentet for
vores succes. Konkret betyder det for
eksempel, at vi er socialt rummelige i
vores rekruttering, at vi engagerer os
i almennyttige formål, at vi arbejder
med grønne tiltag og behandler
vores samarbejdspartnere
respektfuldt," betoner Carsten.

Læs mere om Carsten og
virksomheden SkatePro
på smvmanifest.dk

Inspiration fra
actionsport
virksomheden SkatePro.

"Verdensmålene sætter ord på det, vi gør, dem vi er. Vi vil
gerne være bannerførere for at tænke verdensmål
om menneskelig værdighed, sundhed, ansvar, trivsel og
bæredygtighed. Det er allerede vores DNA."

FAKTABOKS

Constructa's verdensmål
Christian Aagaard Nielsen,
virksomhedsejer, Constructa

GODE RÅD

Virksomheden "Constructa"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

"FNs Verdensmål repræsenterer egentlig dem, vi er, vores
værdier, og det vi vil, vores vision. Ikke bare i BM Silo, men
i Danmark. Vi vil skabe en bæredygtig bundlinje for både
mennesker, miljøet, økonomien og vores samfund. Så for
mig har det været nemt og naturligt at tage
verdensmålene til mig," fortæller Dorte.

BM Silo's gode råd til samfundsansvar

1. Formål: Erkend virksomhedens kerneforretning i et større
perspektiv. Hvad bidrager vi med til vores samfund?
Sunde byer i balance
2. Kultur: Værdier anvendt skaber kultur. Kultur holder retningen
og overflødiggør mange regler.
3. Helhed: Vi må hjælpe hinanden til at lykkes. Så lykkes vi alle.
4. Ansvar: Trivsel skabes ved muligheden for at løfte sit ansvar
og møde andres forventninger.
5. Forretning: Både profit og trivsel kan overfokuseres, hvorefter
begge mistes.
Læs mere om Christian og

1. Fællesskab: Ledelse handler om at at sige: Jeg har brug for
dig, du har potentiale, vi skal tage ansvar, løse og skabe noget
sammen.
2. Passion: Du skal brænde for noget, din passion er din drivkraft.
3. Fejl er læring: Medarbejderdrevet innovation skabes, når man
inviterer til og tør prøve og lære af fejl.
4. Fejre succes: Hverdagens små og store sejre skal fremhæves
og fejres.
5. Kultur: Værdier og visioner skaber kultur, hvis det dyrkes. Sig
godmorgen, spis kage sammen, dyrk virksomheden i ord, foto
og film.

Constructas ansvar og formål er klart: Trivsel i hverdagen kræver sunde byggerier og processer.
Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand. Alt for mange
og stadigt flere danskere mistrives psykisk og fysisk. Derfor vil det rådgivende ingeniør- og
arkitektfirma Constructa være med til at skabe sunde liv i sunde boliger i sunde fællesskaber i sunde
byer. Hverken mere eller mindre. Constructa vil være en værdi-, kultur- og formålsdrevet virksomhed,
der sammen med bygherrer skaber sunde boliger og byer for brugerne og borgerne.
"Vi vil bygge boliger og byer hvor det
er rart at være. Steder og
fællesskaber, som er sunde og i
balance. Vores kerne er at tage
ansvar for sundhed og
bæredygtighed for både
mennesker, bygningsmaterialer,
økonomien, naturen og
lokalsamfundenes liv. Vores arbejde
og byggerier bærer nemlig liv i
hænderne," fortæller arkitekt og
medejer Christian Aagaard Nielsen
filosofisk og passioneret.
Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel i hverdagen er
afgørende præmisser for vores
velfærd og velstand og ifølge
Constructa spiller bolig og anlæg en
afgørende rolle.

"Vi ved, at sunde byggerier bidrager
positivt til fællesskabet i
lokalsamfundet og til vores fysiske og
mentale velvære i hverdagen. Vi ser

et stigende antal danskere, der
sygemeldes med stress, depression
og udbrændthed. Bør vi ikke gøre
noget ved det? Vi ser det som vores
opgave at gøre noget ved
problemet. Vi vil skabe sunde boliger
og byer, der skaber trivsel og
sundhed!"

Verdensmål
Constructa arbejder med og ud fra
FNs Verdensmål. "FNs Verdensmål er
vores sprog og mål" står der på første
side i virksomhedens profilbrochure.
To af FNs Verdensmål handler om
byggeri, der fremmer mental
sundhed og trivsel og skaber
bæredygtige byer og lokalsamfund.

Virksomheden "Constructa"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

"Verdensmålene sætter ord på det,
vi gør, dem vi er. Vi vil gerne være
bannerførere for at tænke
verdensmål om menneskelig
værdighed, sundhed, ansvar, trivsel

virksomheden Constructa
på smvmanifest.dk

Inspiration fra
arkitektsvirksomheden
Constructa.

FAKTABOKS

BM Silos verdensmål
Dorte Martinsen,
medejer og leder, BM Silo

GODE RÅD

Constructa's gode råd til samfundsansvar

Virksomheden "BM Silo"
bidrager til og tager ansvar
for bl.a. følgende mål:

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Produkt Proces Personer
I BM Silo står pakker fragtklar til kunder i alt fra Frankrig til Indonesien. Alle produkter og processer er
opfindsomt specialdesignet. I kantinen og på kontorerne pryder plancher, plakater og
procesoversigter over FNs Verdensmål. På gangvæggene fortæller fotos, udklip og medieomtale
om firmahistorien fra 1965 til idag. Stemningen blandt de 40 ansatte er venlig og rar med masser af
øjenkontakt og "godmorn'er". Virksomheden BM Silo i Tvis syd for Holstebro er kort sagt en familieejet
virksomhed med stolthed over historien, begejstring for produkt og proces, bevidsthed om
personalets potentiale samt et stort engagement og marked i hele verden.
I virksomheden BM Silo tager de
ansvar sammen. De tager ansvar for
virksomhedens produktion af siloer.
Og de tager ansvar for hinanden og
for verden. Virksomhedens vægge
fortæller i fotos og figurer om deres
værdier og vision og om de tre
verdensmål, de har valgt at fokusere
på: Sult, kvalitetsuddannelse samt
ansvarlig produktion og forbrug.
BM Silo er en familiedrevet
virksomhed og ifølge medejer Dorte
Martinsen har det været naturligt at
tage FNs Verdensmål til sig.
"FNs Verdensmål repræsenterer
egentlig dem, vi er, vores værdier, og
det vi vil, vores vision. Ikke bare i BM
Silo, men i Danmark. Vi vil skabe en
bæredygtig bundlinje for både
mennesker, miljøet, økonomien og
vores samfund. Så for mig har det
været nemt og naturligt at tage
verdensmålene til mig," fortæller

Dorte, som var administrerende
direktør i BM Silo frem til 2020 og nu er
stoppet for blandt andet at
koncentrere sig om sit engagement i
blandt andet SMV Danmark,
Erhvervsfremmebestyrelsen og
Arbejdsgiverforeningen KA.
Fællesskab og fælles ansvar
Det ligger i virksomhedens historie at
tage ansvar for at løse udfordringer
og finde sammen med ordentlighed
om gode bæredygtige løsninger.

Virksomheden "BM Silo" bidrager til
og tager ansvar for blandt andet
følgende mål:

"Ledelse handler om at sige: Jeg har
brug for dig, du har potentiale, vi skal
tage ansvar, løse og skabe noget
sammen. Et fælles ansvar om alt fra
det visionære, menneskenære og
jordnære. Vi skal have et fælles mål
og gøre tingene sammen."
Få hjælp og give hjælp
I både virksomhed og samfundet er
det ifølge Dorte Martinsen helt

Læs mere om Dorte og
virksomheden BM Silo
på smvmanifest.dk

Inspiration fra
produktionsvirksomheden BM Silo.

Videoer: SMV'ere
fortæller om ansvar og
bæredygtighed.

Uanset om du skal holde bestyrelsesmøde, ledelseworkshop eller personaledag har du brug for KENDSKAB,
REDSKAB OG FÆLLESSKAB. Redskaberne hjælper jer til at finde og fokusere jeres arbejde med SMV-manifestet,
samfundsansvar, bæredygtighed og FNs verdensmål.

+

REDSKAB

Hansen & Ersbøll Agenda
udbyder et kursus- og
opstartsforløb i bæredygtig
forretningsplan.

Tania Ellis tilbyder uddannelse,
netværk, rådgivning og
foredrag om samfundsansvar
og bæredygtighed.

Erhvervshusene i hver region
tilbyder gratis og uvildig
vejledning til SMV'ere.

Erhvervshusene

Erhvervshusene

Erhvervshusene vejleder de
danske virksomheder,
blandt andet med et
stærkt fokus på den
bæredygtige og digitale
omstilling.

• Nordjylland: ehnj.dk
• Fyn: ehfyn.dk
• Midtjylland:
erhvervshusmidtjylland.dk
• Sydjylland: ehsyd.dk
• Sjælland: ehsj.dk
• Hovedstaden: ehhs.dk

• Erhvervshusene tilbyder
gratis og uvildig
vejledning ud fra
virksomhedernes
individuelle behov.

Kontakt os…

Erhvervsministeren og KL
indgik i januar 2021 en ny
aftale frem til 2023, der
sætter rammerne for de
tværkommunale
erhvervshuse.

Vi kan og kender…

• Erhvervshusene har fokus
på at vejlede
virksomheder i
bæredygtige og digitale
omstilling. Se eksempelvis
Erhvervshus Fyn's
temaside.

Erhvervshusene

CSR-rådgivning.dk

Vi tror på…

CSR-rådgivning.dk

CSR-rådgivning.dk

Referencer…
Erhvervshusene tilbyder
gratis og uvildig vejledning
til virksomheder i Danmark.

• at CSR skal være
forretningsdrevet – CSR
skal øge omsætningen
og reducere risici.

CSR-rådgivning.dk ApS
Telefon: +45 20 10 38 08
www.csr-raadgivning.dk

• CSR-strategi
• FN's 17 verdensmål
• CSR-rapporter
• CO2-reduktioner
• CSR-analyser
• Code of Conduct
• Træning af ledere og
specialister i CSR
• Ansvarlig
leverandørstyring
• ESG
• Implementering af CSRaktiviteter i praksis
• Cirkulær økonomi

Erhvervshusene blev
etableret 1. januar 2019
som selvstændige enheder
med egen bestyrelse.
Erhvervshusene modtager
en årlig basisbevilling på
168 mio. kr. (2020). Læs
mere på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Kontakt os…

• at CSR skal være konkret
– CSR skal øge
tilfredsheden hos kunder
og medarbejdere.
• at CSR skal være
værdiskabende – CSR
skal øge virksomhedens
indtjening.

Et redskab fra holding til handling

CSR-rådgivning.dk

Vi kan og kender…

Referencer…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aarhus Havn
BKI foods
BoConcept
Bruun Rasmussen
Palsgaard
Qubiqa
R&D Engineering
Skare
Solina
TP Aerospace
… mfl. Se hjemmesiden
csr-raadgivning.dk

Rådgivning og viden. Få hjælp.

til manifestet, verdensmål,
samfundsansvar
og bæredygtighed.

Nordjylland
RETHINK rådgiver om
bæredygtig omstilling.

GATE21 tilbyder partnerskab og
projekter for grøn omstilling,
støttet af offentlige midler.

Accelerations- og
innovationsforløb hvor SMV'ere
udvikle forretningsmuligheder i
regi af FN’s 17 Verdensmål.

Nykøbing Mors

Midtjylland

Herning

Rådgivning, viden & hjælp

Erhvervshuse

Horsens

Filialer

"SMV’ere kan have stor gavn af at
udnytte mulighederne i de nye erhvervshuse.
Hvis din virksomhed fx har ambitioner om at
udvikle mere bæredygtige produkter og
services, så kan du få kyndig vejledning og
Hillerød
sparring. Virksomhedskonsulenter i
Erhvervshusene i hele landet hjælper dig på
vej! Det er endda gratis. Det er bare med at
opsøge dem."
Sjælland Hovedstaden

"Vi har en dyb og bred erfaring med
CSR-projekter, og vi har gennem mere end 25 år ydet
rådgivning om CSR, bæredygtighed og forretningsudvikling
til både mindre, mellemstore og multinationale virksomheder.
Vi er et one-stop-konsulenthus, der kan hjælpe
virksomheden hele vejen."

Rønne
Fyn

Lars Konggaard,
Senior CSR-rådgiver

Erik Krarup, direktør
Erhvervshus Midtjylland

Sydjylland
Vordingborg

Rådgivning, uddannelse og hjælp fra partnere: Arbejdsgiverforeningen KA har samarbejdet med og samlet
nogle af Danmarks bedste rådgivere, foredragsholdere og uddannelsesmuligheder til SMV'ere, som gerne vil
arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Ovenstående er kun et udpluk.

Et redskab fra holding til handling

Et redskab fra holding til handling

Verdensmål. Indsigt og udsyn.

Find dine verdensmål
Verdensmål for bæredygtig udvikling

5 trin
med Verdensmål
mod udviklingsmål
FAKTABOKS

Verdensmål i virksomheder

Se https://

business.globalgoals.org

Find dine verdensmål.

#

Et redskab fra holding til handling

Verdensmålskompasset. Naviger i mål.
På FNs site "The Global Goals
Are in Business" findes
inspiration og redskaber til
virksomheders arbejde med
verdensmålene.

Verdensmål: spil, logoer,
podcasts, videoer mm.

Erhvervshusene

Vi tror på…

CSR-rådgivning.dk rådgiver
virksomheder om
forretningsdrevet CSR.

5 udviklingstrin med
verdensmål mod
udviklingsmål.

SDG Compass: Værktøj
til at navigere i
verdensmål.

Et redskab fra holding til handling

Visualisering. Vis verdensmål og manifestet.

Visualisering. Vis
verdensmål og
manifest.

Uanset om du skal holde bestyrelsesmøde, ledelseworkshop eller personaledag har du brug for KENDSKAB,
REDSKAB OG FÆLLESSKAB. Fællesskab kan forbedre, forankre og forstærke jeres virksomheds arbejde med
SMV-manifestet, samfundsansvar, bæredygtighed og FNs verdensmål.

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

FÆLLESSKAB
om manifestet, verdensmål,
samfundsansvar
og bæredygtighed.

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Profilvirksomhed
SMV Samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

Sunde byer i balance

Kunsten at drage omsorg

Produkt Proces Personer

Action sport i fællesskab

Constructas ansvar og formål er klart: Trivsel i hverdagen kræver sunde byggerier og processer.
Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand. Alt for mange
og stadigt flere danskere mistrives psykisk og fysisk. Derfor vil det rådgivende ingeniør- og
arkitektfirma Constructa være med til at skabe sunde liv i sunde boliger i sunde fællesskaber i sunde
byer. Hverken mere eller mindre. Constructa vil være en værdi-, kultur- og formålsdrevet virksomhed,
der sammen med bygherrer skaber sunde boliger og byer for brugerne og borgerne.

Virksomheden "Privat Pleje & Omsorg" drives af meget personlige værdier og stærke visioner for pleje
og omsorg. Gitte Sundstrup Nielsen knoklede selv med dag- og nattevagter indenfor pleje og
omsorg, da hun i 2012 havde modet til at starte som selvstændig. Hendes mission var klar: hun ville
skabe en virksomhed med stærk faglig ledelse og høj medarbejdertrivsel, som kunne tage et
samfundsansvar for pleje og omsorg med høj kvalitet. Idag har virksomheden over 100 ansatte og
ledes af Gitte og hendes mand Hans Jensen.

I BM Silo står pakker fragtklar til kunder i alt fra Frankrig til Indonesien. Alle produkter og processer er
opfindsomt specialdesignet. I kantinen og på kontorerne pryder plancher, plakater og
procesoversigter over FNs Verdensmål. På gangvæggene fortæller fotos, udklip og medieomtale
om firmahistorien fra 1965 til idag. Stemningen blandt de 40 ansatte er venlig og rar med masser af
øjenkontakt og "godmorn'er". Virksomheden BM Silo i Tvis syd for Holstebro er kort sagt en familieejet
virksomhed med stolthed over historien, begejstring for produkt og proces, bevidsthed om
personalets potentiale samt et stort engagement og marked i hele verden.

Et aktivt og sundt liv i fællesskab. Det er formålet og passionen i SkatePro, som sælger udstyr til
action sport. SkatePro startede i 1996 som online actionsport-butik og tilbyder et bredt udvalg af
udstyr og tilbehør samt beklædning indenfor kategorierne løbehjul, rulleskøjter, skateboards, BMX,
surf og vintersport. SkatePros passion for action sport er på to årtier vokset fra en iværksættervirksomhed til en stor international og markedsførende koncern. I 2022 forventer de 5 millioner kunder
og en omsætning på en milliard. Uanset størrelse og succes er kerneDNA'et det samme: passionen
for aktivt og sundt liv i fællesskaber forretningsdrevet med gode gamle dyder.

"Vi vil bygge boliger og byer hvor det
er rart at være. Steder og
fællesskaber, som er sunde og i
balance. Vores kerne er at tage
ansvar for sundhed og
bæredygtighed for både
mennesker, bygningsmaterialer,
økonomien, naturen og
lokalsamfundenes liv. Vores arbejde
og byggerier bærer nemlig liv i
hænderne," fortæller arkitekt og
medejer Christian Aagaard Nielsen
filosofisk og passioneret.

Væggene på Privat Pleje & Omsorgs
hovedkontor i Herning prydes af
kunst. Alle kunstværker er nøje
udvalgt for at skabe kultur og
fortælle historien om virksomhedens
værdier og vision.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel i hverdagen er
afgørende præmisser for vores
velfærd og velstand og ifølge
Constructa spiller bolig og anlæg en
afgørende rolle.
"Vi ved, at sunde byggerier bidrager
positivt til fællesskabet i
lokalsamfundet og til vores fysiske og
mentale velvære i hverdagen. Vi ser

et stigende antal danskere, der
sygemeldes med stress, depression
og udbrændthed. Bør vi ikke gøre
noget ved det? Vi ser det som vores
opgave at gøre noget ved
problemet. Vi vil skabe sunde boliger
og byer, der skaber trivsel og
sundhed!"
Verdensmål
Constructa arbejder med og ud fra
FNs Verdensmål. "FNs Verdensmål er
vores sprog og mål" står der på første
side i virksomhedens profilbrochure.
To af FNs Verdensmål handler om
byggeri, der fremmer mental
sundhed og trivsel og skaber
bæredygtige byer og lokalsamfund.

Virksomheden "Constructa"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

"Verdensmålene sætter ord på det,
vi gør, dem, vi er. Vi vil gerne være
bannerfører for at tænke
verdensmål om menneskelig
værdighed, sundhed, ansvar, trivsel

Èt kunstværk viser ens hvidklædte og
udtryksløse mennesker med
stregkoder på armene, som en
poetisk kommentar til, at mennesker
ikke skal reduceres til
standardiserede varer.
"Vi vil meget gerne undgå, at vi ser
hinanden som ens og reducerer
hinanden til kun at være en vare, en
arbejder, en borger eller en kunde.
Hvert menneske er en unik person.
Både vores medarbejdere og de
borgere vi tjener med pleje og
omsorg. Det handler om
menneskesyn," fortæller Hans Jensen
om kunstværket, der hænger ved
indgangen til virksomheden.

Trivsel og ledelse
Privat Pleje & Omsorgs ledelsesfilosofi
er klar: hvis medarbejderne trives,
fordi de ledes med personlig omsorg,
en værdibåret kultur, tydelig og
tillidsfuld ledelse og engagerende
medansvar, så vil medarbejderne
også yde en tilsvarende personlig
omsorg og pleje af høj kvalitet for
borgerne båret af samme værdier.
"Da vi startede virksomheden, kunne
vi se, at vi som lille værdibåret
virksomhed kan skabe en anden
ledelseskultur end i de store
virksomheder eller store offentlige
systemer. Vi kender og kan lede
vores medarbejdere personligt, vi
kan reagere og beslutte hurtigt og
prøve noget nyt," forklarer Hans
Jensen og fremhæver modet til at
prøve, fejle og lære som vigtigt.

Virksomheden "Privat Pleje &
Omsorg" bidrager til og tager ansvar
for blandt andet følgende mål:

I virksomheden BM Silo tager de
ansvar sammen. De tager ansvar for
virksomhedens produktion af siloer.
Og de tager ansvar for hinanden og
for verden. Virksomhedens vægge
fortæller i fotos og figurer om deres
værdier og vision og om de tre
verdensmål, de har valgt at fokusere
på: Sult, kvalitetsuddannelse samt
ansvarlig produktion og forbrug.
BM Silo er en familiedrevet
virksomhed og ifølge medejer Dorte
Martinsen har det været naturligt at
tage FNs Verdensmål til sig.
"FNs Verdensmål repræsenterer
egentlig dem, vi er, vores værdier, og
det vi vil, vores vision. Ikke bare i BM
Silo, men i Danmark. Vi vil skabe en
bæredygtig bundlinje for både
mennesker, miljøet, økonomien og
vores samfund. Så for mig har det
været nemt og naturligt at tage
verdensmålene til mig," fortæller

Dorte, som var administrerende
direktør i BM Silo frem til 2020 og nu er
stoppet for blandt andet at
koncentrere sig om sit engagement i
blandt andet SMV Danmark,
Erhvervsfremmebestyrelsen og
Arbejdsgiverforeningen KA.
Fællesskab og fælles ansvar
Det ligger i virksomhedens historie at
tage ansvar for at løse udfordringer
og finde sammen med ordentlighed
om gode bæredygtige løsninger.
"Ledelse handler om at sige: Jeg har
brug for dig, du har potentiale, vi skal
tage ansvar, løse og skabe noget
sammen. Et fælles ansvar om alt fra
det visionære, menneskenære og
jordnære. Vi skal have et fælles mål
og gøre tingene sammen."
Få hjælp og give hjælp
I både virksomhed og samfundet er
det ifølge Dorte Martinsen helt

Virksomheden "BM Silo" bidrager til
og tager ansvar for blandt andet
følgende mål:

I 1996 startede Jakob Høy Biegel
SkatePro som et hobbyprojekt og
passioneret iværksætter, der bare
brændte for rulleskøjter og syntes, at
udstyret var for dyrt. Virksomheden
voksede stille og i 2010 købte
nuværende direktør Carsten Schmidt
sig ind i virksomheden, som i de sidste
10 år er vokset eksplosivt.
Dyder der driver
I sin ledelse bliver direktør Carstens
passion for aktiv sport kombineret
med en faglighed inden for software
og systemer, en vindermentalitet og
endelig en forståelse for godt og
ansvarligt købmandskab. Og så
sætter han dyder om arbejdsomhed,
ordentlighed og troværdighed højt.
"I min opvækst i Sønderjylland var
ordentlighed og arbejdsomhed
dyder. Vi lærte at komme først og gå
sidst, at tage ansvar, være ordentlige
og ikke bruge mere end du har. Jeg

arbejdede som pakke- og fejedreng
og kan huske, at vi børn betalte
halvdelen af vores julegaver selv. Vi
var relativt fattige på penge, men
rige på kultur og dannelse," fortæller
Carsten.
Samfundssind og social ansvarlighed
Direktøren for SkatePro har taget
barndommens samfundssind og
sociale sindelag med sig.

Virksomheden "SkatePro"
bidrager til og tager ansvar for
blandt andet følgende mål:

"Den, der har evnen, har pligten. Det
er det livssyn, jeg er rundet af. At
rettidig omhu skaber resultater og at
vi tager vare på hinanden. Det kan
lyde gammeldags. Jeg synes, det er
livsvisdom og er fundamentet for
vores succes. Konkret betyder det for
eksempel, at vi er socialt rummelige i
vores rekruttering, at vi engagerer os
i almennyttige formål, at vi arbejder
med grønne tiltag og behandler
vores samarbejdspartnere
respektfuldt," betoner Carsten.

Inspiration, netværk, artikler, partnerskaber og samarbejde med andre virksomheder
også vil arbejde med med samfundsansvar, SMV-manifestet, Verdensmål og bæredygtighed.

$

Et redskab fra holding til handling

Inspiration til efterfølgelse. Gode eksempler.

Inspiration og netværk
om samfundsansvar og
bæredygtighed.

!

Et redskab fra holding til handling

Arrangementer. Skab fælles mål.

Arrangementer med
bestyrelse, ledelsen og
personale.

Et redskab fra holding til handling

Samtalekort om samfundsansvar
& bæredygtighed

Samtalekort om
samfundsansvar og
bæredygtighed.

+

Et redskab fra holding til handling

Rådgivning og viden. Få hjælp.

Rådgivning,
uddannelse og hjælp
fra KAs partnere.

CSR-rådgivning.dk rådgiver
virksomheder om
forretningsdrevet CSR.

Hansen & Ersbøll Agenda
udbyder et kursus- og
opstartsforløb i bæredygtig
forretningsplan.

Tania Ellis tilbyder uddannelse,
netværk, rådgivning og
foredrag om samfundsansvar
og bæredygtighed.

RETHINK rådgiver om
bæredygtig omstilling.

GATE21 tilbyder partnerskab og
projekter for grøn omstilling,
støttet af offentlige midler.

Accelerations- og
innovationsforløb hvor SMV'ere
udvikle forretningsmuligheder i
regi af FN’s 17 Verdensmål.

Erhvervshusene i hver region
tilbyder gratis og uvildig
vejledning til SMV'ere.

Rådgivning, viden & hjælp

Forslag til dagsorden og redskaber til en

§

LEDELSESWORKSHOP

Et redskab fra holding til handling

Reflektér over jeres
virksomhedsfilosofi.

Manifestet forklaret
afsnit for afsnit

MAN
TI

IFES

TET
TE

Virksomhedsfilosofi bag ansvarlighed.
Værdier er vigtige.
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Et redskab fra holding til handling

Verdensmål. Indsigt og udsyn.

Brug 1 time til at få
indsigt i Verdensmålene.

1. Oplæg og debat om SMV-manifest og
Verdensmål:
- Baggrund for SMV-Manifest og
Verdensmål.
- Analyse af virksomhedens ansvar og
bæredygtighed.
- Strategisk plan: Status. Vision. Handling.
- Cost/benefit-analyse af planen.
- Plan for involvering af personale og
partnere
- Kommunikationsplan og markedsføring.
2. Læg en plan for oplæg og beslutning i
bestyrelsen og ejerkredsen.

Et redskab fra holding til handling

Find dine verdensmål
Verdensmål for bæredygtig udvikling

Find jeres verdensmål.

Brug de
redskaber, der
tjener jer bedst…

$

EKSEMPEL
Dagsorden til ledelsesworkshop

3. Sikre at I har klare og fælles aftaler om
opgaver, roller, ansvar og deadlines.

5 trin
med Verdensmål
mod udviklingsmål

Et redskab fra holding til handling

Inspiration til efterfølgelse. Gode eksempler.
FAKTABOKS

Verdensmål i virksomheder
På FNs site "The Global Goals
Are in Business" findes
inspiration og redskaber til
virksomheders arbejde med
verdensmålene.
Se https://
business.globalgoals.org

Lav en plan og strategi
for jeres virksomhed.

Hent Inspiration fra
andre virksomheder.

STRATEGISKE SPØRGSMÅL
• Hvorfor vil I ud fra jeres værdier og
virksomhed tage et samfundsansvar?
• Hvordan sætter SMV-manifestet ord
på jeres værdier?
• Hvordan kan et samfundsansvar og
bæredygtighed skabe værdi for jer?

Forslag til dagsorden og redskaber til et

§

BESTYRELSESMØDE
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Reflektér over jeres
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Et redskab fra holding til handling

Verdensmål. Indsigt og udsyn.

Brug 1 time til at få
indsigt i Verdensmålene.

1. Oplæg og debat om SMV-manifestet og
Verdensmål.:
- Baggrund for SMV-manifestet og
Verdensmål.
- Analyse af virksomhedens Verdensmål.
- Strategisk plan: Status. Vision. Handling.
- Cost/benefit analyse af planen.
- Plan for involvering af personale og
partnere.
- Kommunikationsplan og markedsføring.
2. Bestyrelsen udfordrer og debatterer SMVmanifestet, verdensmål og strategi.

Et redskab fra holding til handling

Find dine verdensmål
Verdensmål for bæredygtig udvikling

Find jeres verdensmål.

Brug de
redskaber, der
tjener jer
bedst…

$

EKSEMPEL
Dagsorden til bestyrelsesmøde

3. Bestyrelsen godkender tilslutning til SMVmanifest og planen for samfundsansvar og
bæredygtighed.

5 trin
med Verdensmål
mod udviklingsmål

Et redskab fra holding til handling

Inspiration til efterfølgelse. Gode eksempler.
FAKTABOKS

Verdensmål i virksomheder
På FNs site "The Global Goals
Are in Business" findes
inspiration og redskaber til
virksomheders arbejde med
verdensmålene.
Se https://
business.globalgoals.org

Lav en plan og strategi
for jeres virksomhed.

Hent Inspiration fra
andre virksomheder.

STRATEGISKE SPØRGSMÅL
• Hvorfor vil I ud fra jeres værdier og
virksomhed tage et samfundsansvar?
• Hvordan sætter SMV-manifestet ord
på jeres værdier?
• Hvordan kan et samfundsansvar og
bæredygtighed skabe værdi for jer?

Forslag til dagsorden og redskaber til en
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Et redskab fra holding til handling

Verdensmål. Indsigt og udsyn.

Brug 1 time til at få
indsigt i Verdensmålene.

1. Virksomhedens værdier
Introduktion til virksomhedens værdier,
vision og samfundsansvar.
2. Oplæg og debat om SMV-manifest
- Læs og tal om manifestet.
- Se case-videoer om manifestet.
- Samtalekort. Brug 1 time til samtale.
3. Oplæg og debat om Verdensmål
- Læs om Verdensmål
- Find jeres Verdensmål, evt i grupper

Et redskab fra holding til handling

Find dine verdensmål
Verdensmål for bæredygtig udvikling

Find jeres verdensmål.

EKSEMPEL
Dagsorden til personaledag

Brug de
redskaber, der
tjener jer bedst…

4. Fokus og handling
- Bliv enige om 3-4 nemme Verdensmål
og 1-2 svære.
- Brainstorm: hvor og hvordan kan I
styrke jeres ansvar og bæredygtighed.

5 trin
med Verdensmål
mod udviklingsmål

Et redskab fra holding til handling

FAKTABOKS

Samtalekort om samfundsansvar
& bæredygtighed

Verdensmål i virksomheder
På FNs site "The Global Goals
Are in Business" findes
inspiration og redskaber til
virksomheders arbejde med
verdensmålene.
Se https://
business.globalgoals.org

Lav en plan og strategi
for jeres virksomhed.

Samtalekort om samfundsansvar og bæredygtighed.

STRATEGISKE SPØRGSMÅL
• Hvorfor vil I ud fra jeres værdier og
virksomhed tage et samfundsansvar?
• Hvordan sætter SMV-manifestet ord
på jeres værdier?
• Hvordan kan et samfundsansvar og
bæredygtighed skabe værdi for jer?

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

