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Verdensmål kræver nye 
måder at samarbejde på

Styrken ved FN’s verdensmål er, at de er blevet til i et 
samarbejde mellem en lang række nationer. Det betyder, at 
der ikke blot er én, men mange regeringer og samfunds-
institutioner, der føler et ansvar for at realisere de 17 mål.

Siden vedtagelsen i 2015 er interessen for verdensmålene 
også steget blandt danske og internationale virksomheder. 
Dels fordi målene baner vejen for nye forretningsmulig-
heder - som en deltager i Qvest’en formulerer det: “Kan det 
blive en konkurrencefordel for danske virksomheder, hvis 
de begynder at lave KPI'er baseret på verdensmålene?”

Dels fordi verdensmålene flytter grænserne for den 
indflydelse virksomheder kan have på leverandører, 
forbrugere og i sidste ende verden - formuleret af en anden 
deltager: “Hvor bredt mener du man skal arbejde med 
verdensmålene? I egen organisation med egne 
medarbejdere, eller på verdensplan for at forbedre 

vilkår for folk man ikke er i direkte berøring med?”

Netop fordi grænserne har flyttet sig er topledere i store 
danske virksomheder blandt de mest aktive i debatten om, 
hvordan vi skaber bæredygtig udvikling. 

Men lige som verdensmålene blev til i et samarbejde 
mellem store og små nationer, så kræver realiseringen af 
verdensmålene, at ledere OG medarbejdere i store OG 
små virksomheder, organisationer, NGO’er, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner arbejder sammen. 

Og da der ikke er nogle formelle fora for det, har vi skabt 
et midertidigt uformelt forum, hvor alle med interesse for 
virksomheders arbejde med FN’s verdensmål har kunnet 
udveksle erfaringer og ideer. 

Det har 95 ledere og medarbejdere fra 84 forskellige 
organisationer som fx Chr. Hansen, Aarhus Universitet, 
Grundfos og Aarstiderne benyttet sig af, og i denne 
rapport får du adgang til deres spændende indsigter. 

God læselyst!
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Executive summary

Stor interesse: 95 tilmeldte på en uge
Antallet af tilmeldinger til Qvest’en “Fra FN’s verdensmål 
til virksomheders KPI’er” vidner om, at mange ledere og 
medarbejdere har stor interesse i at udveksle erfaringer 
med ligesindede i andre virksomheder og sektorer - > 
brug for flere fora!

Størst interesse fra private virksomheder
73 % af de tilmeldte arbejder i en privat virksomhed.

Størst interesse i erfaringer fra egen sektor
Deltagerne stillede primært spørgsmål til deltagere fra 
samme sektor, som de selv kommer fra (ansatte i private 
virksomheder stillede 78 % af deres i alt 55 spørgsmål til 
andre ansatte i private virksomheder)
-> uudnyttet potentiale i tværsektorelt samarbejde?

Størst interesse for strategi og ledelse
35 % af de i alt 83 spørgsmål addresserede de strategiske 
og ledelsesmæssige aspekter ved virksomheders arbejde 

Side 1: Executive summary

med verdensmålene -> uudnyttet potentiale i medarbej-
derderdrevne tiltag? 

Størst fokus på klima (SDG #13)
Ingen af de 17 verdensmål skilte sig markant ud, men #13 
Klimaindsats blev omtalt mere end de øvrige verdensmål. 
Verdensmål som #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og #2 
Stop sult fyldte lidt eller ingenting.

Største udfordring er konkretisering
Spørgsmål om prioritering (17 %), metoder og værktøjer (16 %) 
og måling (11 %) tyder på, at virksom-hedernes største 
udfordring er at prioritere og over-sætte verdensmålene til 
konkrete og målbare tiltag.

Ambivalent forhold: Mål eller middel?
Materialet viser, at mange virksomheder og organisationer har et 
ambivalent forhold til verdens-målene - er de mål i sig selv eller 
midler til at opnå andre og vigtigere mål, som fx profit?

NB: Rapport og findings er baseret på 95 enkeltpersoners udveksling af 83 
spørgsmål og 40 svar. Det er tilstrækkeligt til at påvise tendenser, men for at 
drage konklusioner om danske virksomheders arbejde med verdensmålene 
anbefaler vi, at der foretages en undersøgelse, der involverer flere deltagere.



"Vores største udfordring i 
forhold til at arbejde med 
verdensmålene er at få dem 
oversat til nogle konkrete 
målsætninger og KPI’er, vi 
kan arbejde med." 

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Maja Rosenstock

Corporate Responsibility Manager
Aarstiderne A/S

Side 2: Baggrund



Baggrund

Inspireret af VL-døgnets fokus på FN’s verdensmål 
juni 2019 besluttede vi i Qvest-teamet at invitere til 
en Qvest om den oversættelse “Fra FN’s verdensmål 
til virksomheders KPI’er”, som mange danske 
virksomheder er i gang med i disse år.

Vi lagde en åben invitation på LinkedIn og efter fem 
dage havde 95 deltagere fra 84 forskellige 
virksomheder og organisationer tilmeldt sig. 
Deltagerne kom primært fra private virksomheder - 
store som små - men der var også deltagere fra 
offentlige organisationer, forsknings- og uddannelses-
institutioner samt en enkelt NGO og ‘andet’.

Qvest er et digitalt værktøj, der faciliterer, at grupper 
af mennesker udveksler spørgsmål og svar om emner, 
der er vigtige for dem. En Qvest adskiller sig fra alle 
andre vidensudvekslings- og analysemetoder ved, at 
det eneste, der ligger fast på forhånd er emnet, der 
diskuteres - i dette tilfælde: 

Fra FN’s verdensmål til virksomheders KPI’er.

Fra FN's verdensmål 
til virksomheders KPI'er

Deltagere 

95 5 
Grupper

Offentlig (8)

Uddannelsesinstitution (7)

NGO (1)

Privat (69)

Andet (10)

Side 3: Baggrund



Deltagerne kom fra følgende virksomheder

Ørsted, Chr. Hansen Natural Colors A/S, SAS Institute, Sustainia, Grundfos, 

Maersk Tankers, MacMann Berg, Aarstiderne, Danish Export Association, 

Novo Nordisk, Job&Råd, Customer Agency, Sustainable Business Strategy, 

IMPACTR, Sabro-Korsvejskolen, Niels Brock, Finn Gjersøe & Co, Kirkegaard 

Consult ApS, FINN KOLLERUP ApS, Copenhagen Business Hub, RUC, 

groconsult, Incept Sustainability, Københavns Erhvervsakademi, Bæredygtige 

Ambassadør, Shared Value Innovation, Trivium, Azilis, Arla Foods, 

MEGATREND INVEST A/S, Tea Lund Hammershøj, Sofira, Det Danske 

Spejderkorps, ATP, Københavns Ejendomme og Indkøb, GreenCore, Slow, 

Campus Bornholm, Seismonaut, iconfinder, Manpremo, Dyo-Design Your 

Own, AddRelation, Carlsbergfondet, Commio, Africa by Founders, 

Eksponent ApS, Inversus. ErhvervSilkeborg, GEMBA Impact, Growing 

Pathways, Now is The Time, Design 4 Change LTD, Aircontact Group 

Denmark, Weensu ApS, Aarhus Universitet FOOD Department, Copenhagen 

School of Design and Technology, Flok.dk, Cphbusiness, Netcompany, NSR, 

Cortal Group, Artbizz, We Love People, Designit, Forandringslede.dk, 

Skattestyrelsen, Reteam, Aarhus Letbane I/S, Operative, IST Group, 

Innoactor, Acadal, Thisted Forsikring, Inklusionsakademiet, T-bone, Qvest

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Side 4: Deltagere og aktivitet



“Der er selvfølgelig en risiko for en form for “SDG-washing”. Jeg synes mest man har set det 
med større virksomheder, der tager et compliance-mindset med ind i SDG-diskussionen/
aktiviteterne. Her kan der være et lidt stort fokus på at vise hvor “mange” SDG’er man løser - 
mere end at gå i dybden med hvordan der reelt bliver skabt impact.

Siden 2015 har der været fokus på at sætte verdensmålene på dagsorden - og få engageret 
virksomheder. Der synes jeg vi begynder at nå et nogenlunde erkendelsesniveau. Nu er man 
begyndt at grave dybere ned i delmål/indikatorer.

Næste skridt bliver at blive skarpere på hvor og hvordan virksomheder skaber impact: 
retænke interne processer/produktion vs. nye metoder/forretningsmodeller der reelt flytter 
verden i en positiv retning..... Den sidste del er svær og det er de færreste virksomheder der 
skaber markant positiv impact - mange er stadig på inkrementale stadier.”

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Side 5: Deltagere og aktivitet



Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Strategi og ledelse

35 %

11 %

10 %

16 %

17 %

Måling

Politik og samarbejde

Metoder og værktøjer

Prioritering

Specifikke interesser
I en Qvest bestemmer deltagerne selv, hvad de 
spørger om og hvem af de øvrige deltagere, de 
spørger - deres spørgsmål skal blot være 
relevante for det aktuelle emne: “Fra FN’s 
verdensmål til virksomheders KPI’er”.

Når en deltager modtager et spørgsmål, svarer 
han/hun og sender derefter “stafetten” videre 
ved at stille et nyt spørgsmål.

Efter 3-5 dage stopper Qvest’en og det samlede 
spørgsmål-svar materiale deles automatisk med 
alle deltagere.

Udover det auto-genererede output (se bilag) 
har vi foretaget en kvalitativ analyse af mate-
rialet, som bl.a. er resulteret i en inddeling af de 
i alt 83 spørgsmål i seks overordnede temaer. Du 
kan læse mere om temaerne og se eksempler på 
spørgsmål og svar på de næste sider.

11 %

Side 6: Seks overordnede temaer



Strategi og ledelse - 35 % 

Med 35 % af alle spørgsmålene er temaet 
“Strategi og ledelse” det største af de seks 
temaer, der viste sig i Qvest-materialet. 
Temaet dækker spørgsmål, der handler om 
relationen til underleverandører, 
oversættelse af verdensmål til konkrete 
KPI’er, implementering af strategi, 
involvering af medarbejdere etc.

Svar eksemplerSpørgsmål eksempler

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Side 7: Seks overordnede temaer

“Hvordan identificerer man i virksomhedens 
værdikæde de konkrete handlingspunkter 
og tiltag, som reelt har en målbar effekt på 
verdensmålene?”

“Vi har ikke en seperat SDG-strategi, men 
én strategi som virksomhed, hvor udvalgte 
SDG mål har en central placering for 
hvordan vi prioriterer hvad vi gør.”

“Det er i høj grad tværorganisatorisk fordi 
det er centralt i vores strategi, og fordi vi 
ikke udelukkende ser på initiativer der har 
intern impact, e.g. ser vi i stigende grad på 
det SDG (6+13) impact vores produkter og 
services har for vores kunder. Vi forsøger at 
fange overordnet (intern+ekstern) impact i 
et selvdefineret index, som overordnet er 
placeret i EHS under vores COO.”

“Det har vi ikke gjort endnu. Først og 
fremmest har de 169 kpi’er fra UN givet 
rigeligt materiale til en start”

“Hvilken afdeling i Grundfos arbejder med 
at regne på jeres impact, omdanne det til 
KPI'er og implementere det i 
organisationen?”

“Én ting er at kunne måle på initiativer 
internt i organisationen, men hvilke tanker 
gør I jer omkring at drive verdensmåls-
kultur (og performance-opfølgning) bagud i 
forsyningskæden og helt ud i jeres 
distributionsled?”

“Hvordan starter du med at bryde 
verdensmål ned til virksomheden mission/
vision?” 



Måling - 11 % 

11 % af de spørgsmål, der blev stillet i 
Qvest’en handlede om måling, herunder især 
hvor langt forskellige virksomheder generelt 
er nået med at omsætte verdensmålene til 
konkrete målbare KPI’er. Men der blev også 
spurgt til måling af specifikke mål og delmål. 
Svarene tyder på, at virksomhederne 
generelt finder det svært at konkretisere og 
måle deres indsats.

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Side 8: Seks overordnede temaer

“Hvordan måler i at jeres KPIs lever op til 
FNs verdensmål? Fx hvordan kan det måles 
om Responsible Procurement er en del af 
FNs verdensmål?”

“Vi måler ikke på det - endnu. Så det kan jeg 
ikke svare på. Det er et godt spørgsmål, 
som jeg også gerne vil have svaret på.“

“Vi bruger ikke de underliggende mål i 
vores virksomhed og har lettest ved at 
forbinde vores aktiviteter med mål nr. 17 om 
partnerskaber, fordi det er tættest på 
kernen af vores arbejde. Jeg savner dog en 
egentlig drøftelse af verdensmålene i vores 
organisation og en drøftelse af, hvilke mål/
KPI'er vi kan sætte. Pt. er det mest som om 
at verdensmålene er noget for "de andre" 
og ikke noget for os. Vi tager reelt ikke 
vores ansvar på os.

“Det har vi ikke gjort endnu. Først og 
fremmest har de 169 kpi’er fra UN givet 
rigeligt materiale til en start”

“Hvilke verdensmål er, trods alt, lettest for 
jer at knytte til et kpi? Bruger I de 
underliggende mål til hvert enkelt 
verdensmål som bindeled til kpi’er?”

“Mit spørgsmål er relateret til mål #3 - 
Health and wellbeing. Vi ved at der er en 
sammenhæng mellem medarbejder trivsel 
og produktivitet, men hvordan kan vi 
gennem KPI’er gøre denne sammenhæng 
mere tydelig og målbar?”

Svar eksemplerSpørgsmål eksempler



Politik og samarbejde - 10 % 

Spørgsmålene i temaet “Politik og 
samarbejde” handler i store træk enten om 
politiske tiltag, der kan gøre det nemmere 
for virksomheder at bidrage til realiseringen 
af FN’s verdensmål eller om samarbejde på 
tværs af sektorer. 

Svar eksemplerSpørgsmål eksempler

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Side 9: Seks overordnede temaer

“Hvad mener du der kan gøres, rent politisk, 
for at øge incitamentet for at danske 
virksomheder skal fokusere mere på FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling?”

“Målrettede afgiftslettelser. Det er det 
eneste, der reelt vil virke.”

“Offentlig udbud og indkøb må være det 
absolut vigtigste værktøj/redskab man kan 
bruge politisk!! Kort og godt skal der 
offentlige sætte krav til at leverandører til 
det offentlig skal have markante leverancer/
produktr/ydelser der understøtter 
verdensmålene. Ellers mister man 
kontrakten/opgaven. Det kan virksomheder 
forstå fordi der ligger forretningsmæssig  
ræson i at arbejde målrettet med impact/
SDGs.“

“Hvert goal har såvel targets og indicators, 
som iøvrigt stadig er under udarbejdelse for 
nogle måls vedkommende. Jeg tror det er 
en vigtig virksomhedsledelsesopgave at 
oversætte relevante mål, delmål og 
indikatorer til den pågældende virksomheds 
strategiske prioriteter. Så jeg tror ikke på 
fælles kpi’er, men på skræddersyede.” 

“Kan politiske tiltag hjælpe med nogle 
værktøjer, som gør det mere tilgængeligt 
og/eller målbart at målrette indsatsen i 
virsomheder mod FN’s verdensmål?” 

“Kan der være tale om et videnspotentiale i 
private virksomheder - i forhold til de 
erfaringere der generelt vil være ift. at folde 
KPI'ere ud for at sikre virksomheders 
økonomiske bundlinje der kan deles med 
offentlige ledelser? Og hvordan deles 
denne viden i givet fald?”

“Burde man lave et fælles, frivillig sæt af 
KPI'er, som virksomheder kunne vælge at 
implementere? I stil med fx regler for god 
selskabsledelse.” 



“Personligt er jeg ikke sikker på alting altid skal måles og vurderes på KPI'er. Der er noget 
kunstigt ved at opsætte et tal for hvordan success ser ud, og så kun forkusere på at opnå det, 
og måske misse andre successer eller drejninger af udviklingen. 

Men jeg er med på at man måler for at kunne se fremgang. I denne sammenhæng vil oplagte 
KPI'er være fravær, anciennitet, ulykker og de mere traditionelle ting vi længe har målt på. 
Men hvis der skal være en sammenhæng mellem trivsel og produktivitet (mest i vores vestlige 
verden) skal man måske se på kreativitet, forretningsudvikling og innovation. De færreste 
hjerner finder på nye idder under pres , hvis de ikke trives.” 

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er
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Metoder og værktøjer - 16 % 

De spørgsmål, der er grupperet under 
temaet “Metoder og værktøjer” 
orienterer sig enten direkte mod 
systemer og processer til at indarbejde 
verdensmålene i en konkret 
virksomhedspraksis eller indirekte mod 
andres erfaringer og ideer.

Svar eksemplerSpørgsmål eksempler

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Side 11: Seks overordnede temaer

“Øget kunderådgivning indenfor design af 
grønnere forretningsmodeller: 

(…) Begrebet grønne forretningsmodeller 
dækker oftest over en udvikling, hvor en 
eller flere dele af forretningsmodellen 
tilpasses, så der skabes økonomisk værdi, 
samtidig med at C02 fodaftrykket 
nedbringes i et livscyklusperspektiv. Vi skal 
fokusere på at skabe et bedre 
udgangspunkt for fremtidens grønne 
forretningsmodeller, således at et 
bæredygtigt forbrug ikke bliver et tilvalg, 
men et fravalg i fremtidens økonomi.”   

“de færreste er så professionaliserede, og 
de færreste har et godt overblik, når man 
når ned til targets og indicators. De fleste 
anvender - hvis de har mappet deres 
projekter op imod SDG - stadig excel. Det 
hyppigste rammeværktøj er GRI.”

“Kan virksomhedens økonomiske 
perfomance bruges som proxy for dens 
bidrag til de for virksomheden relevante/
udvalgte sdg’er ?” 

“Ved du mon, hvilke systemer/software de 
bruger til at holde styr på de mange 
indsamlede data og KPI'er, som knytter sig 
til arbejdet med verdensmålene? 
Vi er vel ude over excel-stadiet, og 
systemerne skal være temmelig bredt 
favnende, eftersom data er alt fra CO2 
emissioner,forhold hos leverandørerne, 
naturplaner, medarbejderudvikling, 
reduktion af emballage og madspild og 
meget meget mere ;-)“

“Hvad ser du som de vigtigste "fremmere" 
for et mere bæredygtigt forbrug? (SDG 12) 
Nævn gerne tre”



Prioritering - 17 % 

De 17 % af spørgsmålene, der er grupperet 
under temaet “Prioritering” handler alle om 
den store opgave, der er forbundet med at 
sætte sig ind i og prioritere virksomhedens 
indsats i forhold til de 17 verdensmål og de 
de 169 delmål.

Svar eksemplerSpørgsmål eksempler

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Side 12: Seks overordnede temaer

“Ja, du har helt ret. For at fokusere vores 
indsats har vi udvalgt de fem verdensmål, 
hvor vi mener, vi kan gøre den største 
forskel. Det er følgende mål: 
Nr.13 - klimaindsats
Nr.15 - Livet på land
Nr.12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Nr.8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
Nr.3 - Sundhed og trivsel

Udover de 17 mål har vi tillige vurderet de 
169 delmål, for også her er der helt klart 
nogle der er mere relevante for os at 
arbejde med end andre :-)”

“Det er et svært spørgsmål, for alle målene 
er jo vigtige. Men madspild, mål 12.3, er i 
hvert fald et konkret mål, som alle danskere 
kan bidrage til, og der er store gevinster at 
hente på alle måder, hvis vi får nedbragt 
madspildet i Danmark.“

“FN's verdensmål har virkelig mange mål og 
ønsker til en fremtid ikke så langt væk. Det 
gør det svært at finde ud af hvad der i 
virkeligheden er vigtigst at nå. Hvilke 
redskaber/strategi skal vi bruge for at finde 
de vigtigste Mål for virksomhederne, så vi 
løber efter de mål vi kan påvirke bedst og 
derved får nogle nærværende mål?”

“Hvilke verdensmål er vigtigst for dig og din 
virksomhed? Få firmaer kan overskue at 
arbejde med alle mål på en gang”

“Hvilket verdensmål vil efter din mening 
give mest mening for flest danskere at 
arbejde med? og hvordan?”



“Efter min mening, så er første skridt at forstå målene og derefter prioritere, for man kan ikke 
arbejde med alle 17 mål på en gang. 

Vi lavede en lyngennemgang, hvor vi hver uge (i 17 uger) snakkede om et verdensmål på vores 
interne morgenmøde. 

Kendskab og forståelse går forud for prioritering og gør det nemmere at identificere, hvor vi 
gør gavn eller kunne gøre mere gavn. Det giver også en følelse af at have 'walked the walk' og 
startet SDG-rejsen sammen. 

Når der skal prioriteres, så skal I spørge jer selv: 'hvad er vores eksistensberettigelse?' - dvs. 
hvis ikke I var til, hvad ville verden så savne? Svaret på dette skal relateres til verdensmålene 
og brydes ned i enkelte problemstillinger, som I kan gøre noget ved. 

Først helt til sidst skal I spørge jer selv om I kan tjene penge på det - lettere sagt end gjort :)“

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er
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Specifikke interesser - 11 % 

11 % af spørgsmålene er blevet grupperet 
under temaet “Specifikke interesser”, fordi 
de enten udtrykker en interesse i et specifikt 
verdensmål (eller delmål) eller en interesse i 
en specifik branche eller virksomhedstype.

Svar eksemplerSpørgsmål eksempler

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

“Skal iværksættere også fokusere på FN’s 
verdensmål eller er det først relevant, når 
virksomhedens fundament er på plads?”

“SMV'erne har i min optik vanskeligt ved at 
få koblet verdensmålene tilstrækkeligt til 
forretningen. Det er meget vanskeligt at 
omdanne verdensmålene til konkrete 
forretningsmuligheder for mange SMV'er 
og derfor ender fokus ofte i stedet alene på 
en opbakning til verdensmålene (nogle af 
dem) og ikke en reel del af SMV'ernes 
forretning “

“Det kommer vel helt an på hvilke kpi’er og 
virksomheder der er tale om. Men hvis de 
arbejder med tjenester/produkter der er 
relevante for børn bør de have en eller flere 
speficikke kpi’er der handler om børnenes 
rettigheder og krav på beskyttelse.

“Inddrage målene i aftalematerialet med 
samarbejdspartnere. Lade opfyldelse af 
målene indgå i ledelsens 
resultatlønskontrakter.”

“Hvordan bliver virksomhedernes kpier 
relevante for børn og unge og skal de det?”

“Hvordan kan FN's verdensmål inkluderes i 
undervisningen?”

“Hvordan kan bygge- og ejendomssektoren 
bidrage til verdensmålenes opfyldelse?”

“Hvilke udfordringer har SMVerne med at 
arbejde med FN’s verdensmål?”

Side 14: Seks overordnede temaer



About 2 connections

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Når deltagerne i en Qvest både skal 
stille spørgsmål og vælge, hvem af de 
øvrige deltagere, de gerne vil have 
svar fra, så er det dels fordi kvaliteten 
af spørgsmål og svar bliver højere, når 
både spørger og svarer ved, at de 
skriver til et andet menneske, dels 
fordi det gør det muligt at kortlægge 
de relationer og dynamikker, der er 
mellem deltagerne.

I denne Qvest var deltagerne inddelt 
efter sektorer, og som det fremgår af 
netværksillustrationen til højre, så var 
der en udtalt tendens til, at deltagerne 
stillede spørgsmål til deltagere fra 
samme sektor, som de selv arbejder i. 
Således stillede ansatte i private 
virksomheder (den lysegrå node) fx      
78 % af deres spørgsmål til andre 
ansatte i private virksomheder.

Side 15: Relationer og interesser
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Måling
Strategi og ledelse
Prioriteringer
Specifikke interesse
Politik og samarbejde

Uddannelsesinstitution

NGO

Offentlig

Privat

Andet

Kombinationen af den kvalitative inddeling af alle 
spørgsmål i temaer (side 6) og den kvantitative 
kortlægning af deltagernes relationer og dynamikker 
(side 15) gør det muligt at illustrere, hvad de 
forskellige grupper er optaget af og taler med 
hinanden om. 

Som det fremgår af netværket til højre var interessen 
for Strategi og ledelse (35 % af spørgsmålene) 
koncentreret om de deltagere, der er ansat i private 
virksomheder (bemærk den tykke blå pil, der peger 
ind mod Privat samt begge de blå pile, der er mellem 
Privat og Offentlig henholdsvis Andet).

Mens de spørgsmål ansatte i offentlige virksomheder 
stillede til andre ansatte i offentlige virksomheder 
primært fokuserede på Måling - og de spørgsmål 
ansatte i uddannelsesinstitutioner stillede til andre 
ansatte i uddannelsesinstitutioner primært 
fokuserede på Prioriteringer. De få spørgsmål (10 % 
af alle spørgsmål), der fokuserede på Politik og 
samarbejde var primært koncentreret om NGO.
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Hvorfor

Hvad

Hvordan

Hvem
Hvornår

Hvor

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er

Erfaring Formål

ResultatProces

Udover de temaer og relationer, deltagerne selv 
vælger at give opmærksomhed, så kan den type 
spørgsmål de stiller - og ikke stiller - fortælle noget 
om deres tilgang til emnet.

Til højre ser du Spørgeprofilen for den samlede 
gruppe deltagere i denne Qvest.

Som det fremgår var der en klar overvægt af Hvad- 
og Hvordan-spørgsmål, hvilket indikerer et klart 
fokus på mål og midler (Resultat) blandt deltagerne.

I den anden ende af skalaen er der næsten ingen 
Hvorfor- henholdsvis Hvem-, Hvornår- og Hvor-
spørgsmål, hvilket indikerer, at deltagerne ikke 
(længere) sætter spørgsmålstegn ved relevansen af 
at arbejde med FN’s verdensmål (Formål), og at de 
heller ikke betragter målene som knyttet til en 
bestemt kontekst (Erfaring) - fx noget, der kun 
vedrører bestemte mennesker eller institutioner.
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Mål eller middel?
Et gennemgående paradoks i Qvest-materialet er, om 
verdensmålene skal betragtes som mål i sig selv, eller om 
virksomhederne snarere betragter dem som et avanceret 
middel til at nå et andet og større mål - nemlig profit.

Nogen sætter ord på paradokset - som i disse eksempler: 

“Verdensmålene har (heldigvis) fået en del opmærksomhed og 
fylder generelt meget på dagsordenen. Kan der ligge en 
udfordring i, at verdensmålene bliver "for kommercielle" og 
oplever du at verdensmålene i højere grad bliver pakket ind i 
en CSR-pakke og at der i mindre grad er et reelt og 
handlingsrettet fokus på verdensmålene?”

“Hvordan får man langsigtede KPIer for verdensmålene til at 
blive vigtigere eller lige så vigtige som økonomiske KPIer, som 
ofte er kortsigtede for at tilfredsstille aktionærer og 
opretholde en høj børsværdi?”

“Som jeg ser det, er den grundlæggende diskussion om 
Verdensmålene, om man kan forestille sig, at hensynet til 
"verden" i konkrete situationer kan stå over indtjening i 
udvalgte KPI valg-situationer. Ikke samlet, men der vil være 
enkelte områder hvor det vil være tilfældet, og måske netop 
på de områder, hvor det også vigtigst, set fra verdensmålenes 
synsvinkel. Er du enig i den præmis? Og kan du forestille dig 
indimellem at skulle prioritere verdensmåls KPIer, over 
økonomi?“ 

Andre lægger ikke skjul på, at de betragter verdensmålene 
som et middel til at skabe forretning:

“Kender du til eksisterende mellemstore virksomheder, som 
har formået at tjene penge på at arbejde med FNs 
verdensmål?” 

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er
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Top down eller bottom up?
Et andet spændingsfelt i materialet er spørgsmålet om, 
hvor initiativet til virksomhedernes arbejde med 
verdensmålene skal komme fra. Nogle spørgsmål og svar 
peger entydigt på ledelsen - som i disse eksempler:

“I hvilket omfang og hvordan arbejder Skattestyrelsen 
med at involvere medarbejderne i øvelsen med at 
oversætte FNs verdensmål til organisationens mål og 
opgaver - eller sker denne øvelse primært på 
ledelsesniveau?”

“Hvordan gør vi FN's verdensmål relevante for den enkelte 
medarbejder? Med 17 Verdensmål og >100 undermål er 
det stort set umuligt at finde rundt-så hvordan finder man 
som medarbejder sit eget "sweet spot”?”

“Hvor bredt mener du man skal arbejde med 
verdensmålene? I egen organisation med egne 
medarbejdere, eller på verdensplan for at forbedre vilkår 
for folk man ikke er i direkte berøring med?”

Mens andre giver udtryk for, at det er medarbejderne, der 
driver engagementet og ejerskabet - som her:

“Hvordan kan man opnå buy in fra f.eks. ledelsen til sit 
"forandringsprojekt", dvs. hvis man opdyrke en nyt 
forretningsområde, der kunne bidrage til løsninger eller 
opnåelse af verdensmålene, der ligger ved siden af sin 
kerneforretning”

“Vi bruger ikke de underliggende mål i vores virksomhed 
og har lettest ved at forbinde vores aktiviteter med mål nr. 
17 om partnerskaber, fordi det er tættest på kernen af 
vores arbejde. Jeg savner dog en egentlig drøftelse af 
verdensmålene i vores organisation og en drøftelse af, 
hvilke mål/KPI'er vi kan sætte. Pt. er det mest som om at 
verdensmålene er noget for "de andre" og ikke noget for 
os. Vi tager reelt ikke vores ansvar på os.”

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er
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De 95 deltagere fra 84 forskellige danske virksomheder og 

organisationer stillede og besvarede både generelle 

spørgsmål om verdensmålene - som fx “Hvad kan man 

konkret gøre for at arbejdet med verdensmålene faktisk 

giver mening for virksomheden, og ikke "blot" bliver et "hak 

på listen" uden reel virkning?” - og mere specifikke 

spørgsmål til konkrete mål eller delmål - som fx “Har I i din 

virksomhed gode idéer til egnede KPI'er/indikatorer for 

verdensmål nr. 15 "Livet på Land"?”

Verdensmål #13 Klimaindsats optrådte flest gange i 

deltagernes spørgsmål og svar, mens verdensmål som #2 

Stop sult og # 14 Livet i havet slet ikke optrådte eller kun 

optrådte ganske få gange i deltagernes spørgsmål og svar.

Det er svært at sige, hvad der ligger til grund for den 

prioritering af verdensmålene, der kom til udtryk i Qvest’en 

(illustration til højre) - og om den er udtryk for en generel 

tendens - men en kortlægning af virksomhedernes 

reelle indsats er måske ikke et dårligt sted at starte 

et bredere samarbejde om verdensmålene?

Fra FN's verdensmål til virksomheders KPI'er
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Activity
Activity is considered high when more than 60% of your stakeholders either asked or answered a
question. Similarly, activity is considered good when 30-59% of your stakeholders asked or answered a
question, and low when less than 30% of your stakeholders asked or answered a question.



Mindset
A group is considered proactive when the stakeholders ask more questions than they answer.
Similarly, a group is considered reactive when the stakeholders answer more questions than they ask,
and active when they ask and answer the same amount of questions. When the stakeholders in a
group neither ask nor answer any questions, the group is considered inactive.



Key stakeholders
A stakeholder is considered a key stakeholder when he or she deviates significantly from the remaining
stakeholders. The deviation is measured in the number of received questions. Similarly, a stakeholder
is considered a potential key stakeholder when he or she is showing signs of deviation in the number
of received questions.



Distribution
Your Distribution key finding will show the difference in question distribution when there is more than
10% difference between the group that received the highest number of questions and the group that
received the lowest number of questions. Similarly, it will show big difference in question distribution
when there is more than 100% difference between the group that received the highest number of
questions and the group that received the lowest number of questions, and no difference in question
distribution when there is less than 10% difference between the group that received the highest
number of questions and the group that received the lowest number of questions.



Interaction
Your groups are considered strongly connected when stakeholders exchange significantly more
questions across groups than other groups in the Qvest. Similarly, groups are considered connected
when stakeholders exchange questions across groups. When stakeholders exchange questions within
their own group, they are considered self-referential, and when they don't exchange questions with
stakeholders from other groups, the group is considered disconnected.



Network
Your Network connectivity is considered high when each of the groups are connected to more than
80% of the other groups. Similarly, connectivity is considered good when each of the groups are
connected to more than 40% of the other groups. When each of the groups are connected to less than
40% of the other groups, connectivity is considered low.



Highlights
A word is considered a prominent keyword when it deviates significantly from the other words in the
number of times it is used in the questions and answers. Similarly, a word is considered a keyword
when it shows signs of deviation in the number of times it is used in the questions and answers in your
Qvest.



Focus
Your Question Profile has four focus-sections. When more than 60% of the questions that include
question words (why, what, who, when, where, how) are placed in one section, your stakeholders are
considered clearly focused. Similarly, your stakeholders are considered focused when more than 60%
of the questions that include question words are placed in two sections, and not focused when there
are less than 30% of the questions in each of the sections.


