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Fra MDG til SDG



Markant 
stigning i viden 

om og 
strategisk 

arbejde med 
verdensmålene
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Hvorfor integrerer så mange 
virksomheder bæredygtighed i 
deres forretnings-strategi…..?



wrt. 1951-1980

NASA

For more information, visit:   http://data.giss.nasa.gov/gistemp

fordi verden er under forandring



August, 2018

Vores samfund er også under forandring
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København, 25 Maj 2019



BÆREDYGTIGHED HANDLER OM MEGET ANDET END BÆREDYGTIGHED

Vækst
• Verdensmålene 

tilbyder en 
vækst-strategi 
for 
virksomheder 
og lande

Disruption
• Bæredygtighed 

bliver lige så 
disruptivt som 
digitalisering

Konkurrence
• Bæredygtige 

virksomheder 
vil 
udkonkurrere 
andre

Indtjening
• Handler ikke 

kun om 
ansvarlighed

Licence to 
operate
• Dokumentér 

eller forsvind





Trusler er også 
muligheder
• Nye markedsmuligheder

• Reduktion af omkostninger

• Innovation & partnerskaber

• Tiltrækning af arbejdskraft



Etik og værdier i stigende kurs 
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Bæredygtig ledelse
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B2B markeder ser også stigende krav og forventninger

Novo Nordisk til sine 60.000 
leverandører:  

Skift til grøn transport eller tab os som
kunde!
.

Ørsted halverer CO2 udledninger
i leverandørkæden inden 2032:

Omfatter alle leverandører inden for logistik og
fremstilling af produkter – fx komponenter til
vindmøller. 



Bæredygtig forretningsudvikling 
• Styrke forretningen
• Integreret i forretningsudvikling i værdikæden
• iBrand, salg, kunderelationer

Corporate Social Responsibility
• CSR principper som FNs Global Compact, OECD, ISO
• Reducere negative impact og footprint

Compliance med Lovgivning
• Business of business is business
• Overholde lovgivining på miljø, arbejdsforhold, m.m.
• Separate velgørenhedsaktiviteter

Bæredygtig innovation
• Nye forretningsmuligheder
• Innovation af nye løsninger og markeder
• Integreret i formål og strategi

En bæredygtig 
forretnings-strategi
kan hjælpe med at 
navigere i en verden 
under forandring

Hvad er ambitionsniveauet?

Hvor er jeres konkurrenter? 

Hvilke risici og muligheder 
er forbundet med de 
forskellige niveauer?



CSR og SDG (ikke et enten - eller)

Strategi Forebygge risici Styrke forretningen

Nøgleinteressenter Leverandører, investorer Investorer, kunder, partnerskaber mv. 

Organisatorisk forankret CSR, Indkøb, HR Topledelsen, forretningsudvikling

Kommunikation Hvad har vi gjort Hvor vil vi hen

Compliance Business 
Development



Hvad driver forretningen?

Miljø

Miljø

Samfund

BusinessMiljø Samfund

Business

Samfund

Shareholder Value Shared Value System Value

Business

The business of 
business is business

Forretningen først. 
Tager ansvar for samfund og miljø

Forretningen “accellererer” 
samfund og miljø

Kilde: Future Fit Business



System Value: Bæredygtighed er forankret i hele virksomheden, 
og alle enheder arbejder tæt med relevante interessenter.
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R&D Indkøb Produktion
Salg &

Marketing
HR Kommuni-

kation Finans, IR

Universiteter, forsknings-
partnere

Leverandører

Kunder

Meningsdannere, medier osv.

Medarbejdere
Lokalsamfundet





di.dk/sdg







TRE HILSENER TIL JER, FRA…..

CEO Niels Møller Jensen, Herning Vand

CEO Kenneth Norre, LE34 A/S
CSR chef Louise Kofoed, Hempel A/S





Adm. direktør 
Niels Møller 

Jensen, 
Herning Vand



LE34 – en landinspektørvirksomhed



Adm. direktør 
Kenneth Norre, 

LE34





Fra Filantropi til Forretning….. til IPUK

• Topledelsens rolle er afgørende
• Lav en ”væsentlighedsanalyse” og fokusér
• Bæredygtighed skal ind i kerneforretningen
• Find det rigtig ambitions niveau 
• Purpose – et klart narrativ 
• Engager hele organisationen – også de kommercielt ansvarlige
• Samarbejde og partnerskaber



SPØRGSMÅL ?


