
Konkretisering og målbarhed af FN’s Verdensmål  

- Udarbejdelse af et simpelt værktøj til brug i virksomheders og institutioners 

bære-dygtighedsarbejde 
 

Baggrund 

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og er i høj grad blevet 
mål som lande, virksomheder og institutioner har taget til sig og ønsker at arbejde med.  

Men selv om mange virksomheder og institutioner bakker op om målene, er der stadig 
mange, der ikke arbejder aktivt med dem. Blandt andet fordi det er en kompleks opgave at 
arbejde med 17 Verdensmål og 169 delmål. Derfor er der behov for at gøre arbejdet med 
Verdensmålene konkret, målbart og handlingsorienteret.  

Samtidig er det afgørende med et helhedsfokus så de påvirkninger der forbedres et sted 
ikke forværres et andet sted, f.eks. i en virksomheds værdikæde, eller gennem et produkts 
livsforløb. Dette skal sikre, at arbejdet leder til reelle forbedringer i et overordnet 
perspektiv. 

Udvikling af screeningsværktøj  

Formålet med dette projekt er at udvikle et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj, som 
kan levere målbare og forståelige resultater for, hvordan virksomheder og institutioner 
påvirker Verdensmålene. Det skal gøre arbejdet med Verdensmålene overskueligt og 
konkret og bidrage til, at flere kommer i gang med at indarbejde Verdensmålene i deres 
strategier og daglige arbejde. 

Som baggrund for værktøjet skal der benyttes målemetoder der kan sætte tal på 
resultaterne, med et fokus på hele livsforløbet af det system, projekt eller produkt der 
vurderes. Indenfor de Verdensmåls-områder hvor der allerede findes anerkendte metoder, 
vil disse blive brugt i værktøjet, mens der på andre områder forventes at skulle udvikles og 
tilpasses metoder.  

Værktøjet skal målrettes den danske situation. Derfor vil der være fokus på de Verdensmål 
og delmål hvor vi i Danmark har størst udfordringer, samt dem hvor danske virksomheder 
og institutioner, herunder kommuner og forsyninger, har størst potentiale for at bidrage 
med løsninger. Dermed forventes dette projekt og det udviklede værktøj at kunne skabe 
værdi for såvel offentlige som private organisationer, samt bidrage til bæredygtig udvikling 
på samfundsplan. 

Projektet udføres i samarbejde mellem COWI og DTU Management, Afdelingen for 
Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering. Projektet starter primo 2019 og varer 2 år. 

Anvendelighed 

Et led i projektet er at indgå i dialog med danske virksomheder og institutioner omkring 

deres ønsker og behov til måling og rapportering af Verdensmålene. Denne dialog skal 

sammen med afprøvning på udvalgte projekter, sikre værktøjets anvendelighed og værdi. 

Desuden er det målet, at værktøjet skal kunne benyttes som udgangspunkt for rådgivning 

på Verdensmålsområderne. 


