Et redskab fra holding til handling

Find dine verdensmål
Verdensmål for bæredygtig udvikling

1.
Læs

2.
Kryds

3.
Liste

Læs informationer om
verdensmålene i blandt
andet denne publikation.

Gå delmålene igennem én
for én og sæt kryds ud for
dém, som din SMV i jeres
produkt, services eller
arbejdsplads allerede
direkte eller inddirekte
bidrager til.

Ud fra jeres krydser kan I
skabe en liste med jeres
verdensmål og delmål.
Vælg 3-5 verdensmål og
relevante delmål som jeres
primære og prioriterede
fokus. Lad resten være
sekundære.

FAKTABOKS

Vejledning og redskab til at finde jeres Verdensmål
Dette redskab og de kommende sider er en guide til at SMV'ere kan
gennemgå, finde og arbejde videre med deres verdensmål.
2

Om FN & Verdensmål
Verden blev i 1948 enige om FNs
menneskerettigheder. Rettighederne er
siden blevet udfoldet på forskellige
livsområder som eksempelvis kvinde- og
arbejdstagerrettigheder.
Rettighederne er også løbende blevet
aktualiseret ind i vores tid og
udfordringer. Senest i 2015 hvor 193
lande blev enige om og vedtog FNs
Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Verdensmålene er FNs svar på jordens
økonomiske, sociale og miljømæssige
udfordringer. Verdens 193 lande blev
enige om 17 Verdensmål og 169 delmål
for bæredygtig udvikling og en
bæredygtig fremtid.
Verdensmålene definerer globale
prioriteter frem mod 2030 og ønsket er,
at alle trækker et læs.
De 17 Verdensmål og 169 delmål er
fælles for alle: rige og fattige, store og
små, personer, stater, markeder og
civilsamfundet skal alle finde deres vej
for at bidrage og tage ansvar.

Delmål og indikatorer
FN's 17 Verdensmål er opdelt i 169
konkrete og handlingsrettede delmål,
der uddyber de områder, som målet
dækker over. For at måle på hvert
delmål har FN formuleret en række
indikatorer for de enkelte delmål.
Nogle delmål indeholder bogstaverne
A, B og C. Disse delmål med bogstaver
udgør en særlig kategori af delmål, som
omhandler de ressourcer, der skal
implementeres i opfyldelsen af
Verdensmålene.
Indikatorer
For at måle på hvert delmål har FN
formuleret en række indikatorer for de
enkelte delmål. De skal gøre det muligt
løbende at evaluere, hvordan vi
opfylder Verdensmålene. Anvendelsen
af indikatorer skal således sikre, at der
løbende kan følges op på delmålene og
om der er fremskridt.
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FAKTABOKS

FNs Verdensmål
Læs mere om FNs 17

Verdensmål for bæredygtig
udvikling:

-

smvmanifest.dk
verdensmaal.org
sdgs.un.org/goals
globalgoals.org
sdgcompass.org

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

BM Silo's verdensmål
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.
"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.

FAKTABOKS

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

GODE RÅD

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

BM Silo's gode råd til samfundsansvar
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.

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

Et redskab fra holding til handling

Liste med dine Verdensmål
Læs informationer om verdensmålene i blandt andet denne publikation. Gå delmålene igennem én for én og sæt kryds ud for dém,
som din virksomhed på en eller anden måde, direkte eller indirekte, bidrager til. Ud fra jeres krydser får I en liste med jeres verdensmål og
delmål. Vælg 3-5 verdensmål og de for jer relevante delmål som jeres primære og prioriterede fokus. Lad resten være sekundære mål
og delmål. Et godt fif er at vælge 2-4 Verdensmål som er forholdsvis nemme eller tilgængelige og 1-2 Verdensmål som er svære. De
forholdsvis "nemme" er områder, hvor I allerede tager et ansvar, gør det godt og bidrager. De svære er dem, hvor I har en ambition om
at udvikle jer for at indfri et nyt potentiale for bæredygtighed.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.A

1.B

Afskaf ekstrem
fattigdom.

Reducer
fattigdom
med mindst 50
pct.

Indfør sociale
sikkerhedsnet.

Giv lige
rettigheder til
ejerskab,
serviceydelser,
teknologi og
økonomiske
ressourcer.

Opbyg
modstandsdygtighed
mod
katastrofer.

Mobilisér
ressourcer for
at afskaffe
fattigdom.

Skab politiske
rammer, der
gavner fattige
af begge køn.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.A

2.B

2.C

Giv alle
adgang til
sikker og
næringsrig
mad.

Stop alle
former for
fejlernæring.

Fordobl
produktiviteten for små
fødevareproducenter.

Gør fødevareproduktion
mere
bæredygtig.

Bevar den
genetiske
mangfoldighed i
fødevareproduktionen.

Investér i
landdistrikters
infrastruktur og
landsbrugsforskning.

Forbyg
handelsbarrierer og
markedsforvridninger i
landbruget.

Gør fødevarepriserne mere
stabile med
bedre
adgang til
markedsinformation.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.A

Reducér
mødredødelighed.

Stop
forebyggelige
dødsfald
blandt børn
under fem år.

Bekæmp
smitsomme
sygdomme.

Red flere fra
at dø af ikke
smitsomme
sygdomme,
og styrk
mental
sundhed.

Forbyg og
behandl stofog alkoholmisbrug.

Halvér antallet
af sårede og
dræbte i
trafikken.

Giv alle
adgang
til seksuel- og
reproduktiv
sundhed og
familieplanlægning.

Giv alle
adgang til
lægehjælp.

Reducér
sygdom og
dødsfald på
grund af
kemikalier og
forurening.

Implementér
WHO's
rammekonvention om
tobakskontrol.

3.B

3.C

3.D

Støt udvikling
af vacciner
og medicin,
som alle har
råd til.

Øg
finansiering af
sundhedsydelser i udviklingslandene.

Styrk tidlig
varsling og
håndtering af
sundhedstrusler.

6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.A

4.B

4.C

Gør
grundskole og
ungdomsuddannelse
gratis for alle.

Giv
førskolebørn
lige adgang til
dagtilbud af
høj kvalitet.

Giv alle lige
adgang til
tekniske,
erhvervs- og
videregående
uddannelser.

Øg antallet af
mennesker,
der kan
forsørge sig
selv.

Afskaf al
diskrimination i
uddannelse.

Lær alle at
læse, skrive og
regne.

Undervis i
bæredygtig
udvikling og
globalt
medborgerskab.

Byg og
opgradér
inkluderende,
sikre skoler.

Giv flere
stipendier til
højere
uddannelse i
udviklingslandene.

Øg antallet af
lærere i
udviklingslandene.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.A

5.B

5.C

Stop
diskrimination
af kvinder og
piger.

Stop al vold
og udnyttelse
rettet mod
kvinder
og piger.

Afskaf tvangsægteskaber
og kvindelig
omskæring.

Værdisæt
ulønnet
omsorgsarbejde, og
del ansvaret
i hjemmet.

Kvinder skal
sikres fuld
deltagelse
i ledelse og
beslutningsprocesser.

Giv alle
adgang til
seksuel og
reproduktiv
sundhed og
rettigheder.

Giv lige
rettigheder til
økonomiske
ressourcer og
ejerskab.

Styrk kvinders
rettigheder og
muligheder
gennem
teknologi.

Vedtag
lovgivning, der
fremmer
ligestilling
mellem
kønnene.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.A

6.B

Giv alle
adgang til
rent
drikkevand.

Giv alle
adgang til
toilet, sanitet
og hygiejne.

Styrk
vandkvalitet,
og rens og
brug
spildevand
bedre.

Gør
vandforbruget
effektivt og sikr
forsyning af
ferskvand.

Indfør
integreret
styring af
vandressourcer.

Beskyt og
genopret
økosystemer i
og omkring
vand.

Støt udviklingslandes
håndtering af
vand og
sanitet.

Støt lokal
håndtering af
vand og
sanitet.
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7.1

7.2

7.3

7.A

7.B

Giv alle
adgang til
moderne
energi.

Forøg andelen
af
vedvarende
energi globalt.

Fordobl
energieffektiviteten.

Styrk
adgangen til
forskning,
teknologi og
investeringer
inden for ren
energi.

Udvid og
opgrader
infrastruktur for
at levere
bæredygtig
energi i
udviklingslandene.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Skab
bæredygtig
økonomisk
vækst.

Opnå højere
økonomisk
produktivitet
gennem
teknologi og
innovation.

Før en politik,
der skaber
jobs og
fremmer
virksomheder.

Brug
ressourcerne
effektivt i
forbrug og
produktion.

Skab fuld
beskæftigelse
og
anstændigt
arbejde med
lige løn.

Hjælp unge i
arbejde,
uddannelse
og praktik.

Afskaf
moderne
slaveri,
menneskehandel og
børnearbejde.

Beskyt
arbejdstagerrettigheder,
og skab sikre
arbejdsmiljøer.

Støt op om
bæredygtig
turisme.

Giv alle
adgang til
banker,
forsikring og
finansielle
tjenesteydelser.

8.A

8.B

Støt 'Aid for
Trade'.

Udarbejd en
global strategi
for at få unge i
arbejde.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.A

9.B

9.B

Byg
bæredygtig
og robust
infrastruktur.

Støt
inkluderende
og bæredygtig industrialisering.

Øg små
virksomheders
adgang til
finansielle
tjenesteydelser.

Opgradér alle
industrier og
infrastrukturer
for bæredygtighed.

Styrk forskning,
og opgradér
industriteknologi.

Styrk
bæredygtig
infrastruktur i
udviklingslandene.

Støt national
teknologiudvikling og
forskning i
udviklingslandene.

Giv alle
adgang til
informationsog kommunikationsteknologi.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.A

10.B

10.C

Gør uligheden
i indkomst
mindre.

Styrk social,
økonomisk og
politisk
inklusion.

Giv alle lige
muligheder,
og stop
diskrimination.

Før politik, der
fremmer
finansiel og
social lighed.

Regulér de
globale
finansielle
markeder og
institutioner
bedre.

Styrk repræsentationen af
udviklingslandene
i finansielle
institutioner.

Facilitér sikker
og ansvarlig
migration.

Tag særlige
hensyn til
udviklingslandene
(special and
differential
treatment).

Bak op om
udviklingsbistand og
investeringer i
de mindst
udviklede
lande.

Reducér
omkostningerne for
migranter, når
de sender
penge hjem.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.A

11.B

11.C

Byg sikre
boliger til en
overkommelig
pris.

Skab billige og
bæredygtige
transportsystemer.

Gør byerne
inkluderende
og
bæredygtige.

Beskyt verdens
kultur- og
naturarv.

Reducér
naturkatastrofers
skadelige
konsekvenser.

Reducér
byernes
miljøbelastning.

Giv alle
adgang til
grønne
offentlige rum.

Styrk sammenhængen
mellem land
og by med
bedre
planlægning.

Gør langt flere
af verdens
byer mere
modstandsdygtige mod
katastrofer.

Støt de mindst
udviklede
lande til at
bygge
bæredygtigt
og robust.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.A

12.B

Gennemfør
det 10-årige
rammeprogram for
bæredygtige
forbrug- og
produktionsmønstre.

Brug og
håndtér naturressourcer
bæredygtigt.

Halvér det
globale
madspild per
person.

Håndtér
kemikalier og
affald
ansvarligt.

Reducér
affaldsmængden
betydeligt.

Motivér
virksomheder
til at agere
bæredygtigt.

Promovér
bæredygtighed i
offentlige
indkøb.

Giv alle
mennesker
viden og
forståelse for
at kunne leve
bæredygtigt.

Styrk
udviklingslandes
kapacitet til
bæredygtigt
forbrug og
produktion.

Skab bedre
værktøjer til at
overvåge
effekterne af
bæredygtig
turisme.

12.C

Fjern markedsforvridende
statsstøtte til fossile
brændstoffer.
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13.1

13.2

13.3

13.A

13.B

Styrk
modstandskraft og tilpasningsevnen til
klimarelaterede
katastrofer.

Indbyg tiltag
mod klimaforandringer i
nationale
politikker.

Opbyg viden
og kapacitet
til at imødegå
klimaforandringer.

Implementér
FN’s rammekonvention
om klimaforandringer.

Styrk
kapaciteten til
effektiv
håndtering af
klimaforandringer.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.A

14.B

Reducér
havforurening.

Beskyt og
genopret
havets
økosystemer.

Minimér
forsuring af
havene.

Gør fiskeriet
bæredygtigt.

Beskyt kyst- og
havområder.

Afskaf
fiskeristøtte,
der medvirker
til overfiskeri.

Øg de
økonomiske
fordele ved
bæredygtig
brug af havets
ressourcer.

Styrk
videnskab,
forskning og
teknologi til at
gøre havene
sundere.

Støt små
fiskere.

Implementér
og håndhæv
FN’s
havretskonven
tion (UNCLOS).

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.A

Bevar og
genopret
økosystemer
på land og i
ferskvand.

Stop
skovrydning
og genopret
ødelagte
skove.

Bekæmp
ørkendannelse, og
genopret
udpint jord.

Beskyt
økosystemer i
bjergene.

Beskyt
biodiversitet
og naturlige
levesteder.

Giv flere
adgang til
genetiske
ressourcer og
deres fordele
på en fair
måde.

Stop
krybskytteri og
ulovlig handel
med
beskyttede
arter.

Begræns
invasive arter.

Tag hensyn til
økosystemer
og
biodiversitet i
national og
lokal
planlægning.

Mobilisér
finansiering for
at beskytte og
bruge naturen
bæredygtigt.

15.B

15.C

Finansiér og
skab
incitament til
bæredygtigt
skovbrug.

Bekæmp
globalt krybskytteri og
ulovlig handel
med beskyttede arter.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

Reducér vold
overalt.

Stop
mishandling,
udnyttelse,
menneskehandel og
vold mod
børn.

Styrk retssikkerheden, og giv
alle adgang til
retfærdig
rettergang.

Bekæmp
organiseret
kriminalitet og
ulovlig
strømme af
penge og
våben.

Nedbring
korruption og
bestikkelse
betydeligt.

Skab effektive,
ansvarlige og
gennemsigtige
institutioner.

Garantér, at
alle
beslutninger
tages på en
inkluderende
og
repræsentativ
måde.

Styrk
udviklingslandenes
deltagelse i
mellemstatslige
institutioner.

Giv alle
fødselsattest
og retlig
identitet.

Beskyt
grundlæggende frihedsrettigheder og
giv aktindsigt.

16.A

16.B

Forebyg og
bekæmp
vold,
terrorisme og
kriminalitet.

Udbred og
håndhæv
ikke-diskriminerende love
og politikker.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

Styrk udviklingslandenes
evne til at
indsamle
egne skatteindtægter.

Indfri
udviklede
landes
forpligtelser til
at give
udviklingsbistand.

Mobilisér
finansielle
ressourcer til
udviklingslande.

Bistå udviklingslande
med at gøre
deres gæld
bæredygtig.

Investér i de
mindst
udviklede
lande.

Øg
videndeling
og adgang til
videnskab,
teknologi og
innovation.

Udbred
miljøvenlige
teknologier i
udviklingslandene.

Styrk
videnskab og
innovation
i de mindst
udviklede
lande.

Styrk udviklingslandenes
kapacitet til at
opnå Verdensmålene.

Promovér
universelt
handelssystem
under WTO.

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

Øg udviklingslandenes
eksport.

Fjern handelsbarrierer for
de mindst
udviklede
lande.

Styrk den
globale
økonomiske
stabilitet.

Styrk sammenhængen i
politikker for
bæredygtig
udvikling.

Respektér
hvert lands ret
til at føre egen
politik for
bæredygtig
udvikling.

Styrk det
globale partnerskab for
bæredygtig
udvikling.

Tilskynd til
effektive
partnerskaber.

Giv adgang til
bedre og
mere
pålidelige
data.

Find bedre
målemetoder
for bæredygtig udvikling.

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

Constructa's verdensmål
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.
"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

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

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

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

SkatePro's verdensmål
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.
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

Profilvirksomhed
SMV samfundsansvar
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje

SkatePro's gode råd til samfundsansvar
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
13

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

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

