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Kan verdensmålene måles?

- 17 Mål – 169 dilemmaer – 230 benspænd

Chefkonsulent – Sustainable Business Erik 
Thomas Johnson, DI International Business 
Development



Pop-Up Event: Kan Verdensmål Måles?

En uformel diskussion om 17 Mål – 169 
dilemmaer – 230 benspænd på 15 minutter

Med
Carsten Just Andersen, Arla Foods amba
Christina Blak, We Love People



Tre Gode Råd: 

• Anvende årsrapporten strategisk, for at skabe værdi. 

• Vær skarp på, hvem der kommunikeres til i Årsrapporten 
– internt såvel som eksternt.

• Fokusér i årsrapporten. Sæt ambitiøse, konkrete mål for 
de vigtigste tiltag og følg op. 

Det skal gøre en forskel.
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Mål verdensmålene

- Praktiske erfaringer

Maciej Truszczynski, SDG Unit, Danmarks 
Statistik



Mål verdensmålene –
praktiske erfaringer

Maciej Truszczynski, Danmarks Statistik



 Forventning - ikke andet en perfektion

 Virkeligheden er dog anderledes – mange udfordringer

▪ Hvem rapporterer data?

▪ Hvem bestemmer hvilke data der rapporteres?

▪ Hvilke data er relevante for enkelte geografiske områder

Krav til monitorering af verdensmål
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 Global

▪ OECD and SDSN måling.

 Regional

- Primært i Asien

- UNECE har påbegyndt arbejdet. Forventet resultat i 2020.

 National

Dimensioner
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 Mange indikatorer ikke relevante for Danmark

 Ambitionen er at definere/udvælge indikatorer der adresserer danske 

forhold

 Udvælgelse af Leverandør er i gang

 Projektet forventes at have konkret start i anden halvdel af oktober

Baseline projekt – nationale  indikatorer
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Belyse tal om privat sektor, som supplerer den eksisterende opfølgning 
på 2030 dagsorden

1. Hvilke statistikker har vi, med henblik på sikre belysning af enkelte 
indikatorer 

2. Pilotprojekt på en stikprøve af danske selskaber –
virksomhedsstrategier.

3. Mulighed for virksomheder for at linke til deres egne beskrivelser af 
arbejdet med bæredygtighed

Følgegruppe, som består af DI, Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen, UN 
Global Compact (Danmark)

Privat sektor

11



12

https://dst.dk/en/Statistik/Sdg

Platform for dansk opfølgning på 
verdensmålene

https://dst.dk/en/Statistik/Sdg


 Data disaggregering på kommune- og regionniveau

 Underside, der belyser civilsamfundets aktiviteter

 Måling af privat sektors bidrag til verdensmålene

Planer for platformen
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Brug af ESG’er

- Finansanalytikerforeningens 
nøgletalsvejledning

Formand for CSR-udvalget Birgitte Mogensen, 
FSR – danske revisorer



ESG hoved- og nøgletal
i årsrapporten

Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers CSR-udvalg



5 årige performance highlights
- sådan her kender vi dem, men hvad med ESG-nøgletal? 



Hvorfor gør vi ikke sådan her?
- og giver et 5 årigt ESG-nøgletalsoverblik i årsrapporten?    



Vi foreslår 15 standardiserede ESG-nøgletal
- og vi opfordrer til, at ESG-nøgletallene står side om side med de finansielle nøgletal i performance overview.

Nøgletallene er rettet mod et bredere udsyn 

for værdiskabelse og risicifokusering:

• Miljødata - Den grønne omstillingsrejse

• Sociale data – Lighedsaspektets betydning for samfundsudviklingen

• Ledelsesdata – Transparens om kultur og adfærd

• Sammenlignelighed – over tid og mellem sektorer

• Internationale trends

… listen skal ikke ses som en udtømmende liste af ESG-nøgletal



15 ESG-nøgletal
- de er lige til at gå til i en dansk og engelsk version



Vigtigt: husk god rapporteringspraksis
- ESG-nøgletallene kan ikke stå alene og erstatter ikke konstruktiv dialog

Skab brugbare og pålidelige data således:

• Afgrænsning: Følg den finansielle afgrænsning

• Konsolidering: Følg de finansielle regler for konsolidering (sammenlægning) af data

• Periode: Følg den samme periode som det finansielle regnskab

• Regnskabspraksis: Inkluder den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten på linje med den 
finansielle anvendte regnskabspraksis

• Performance og udvikling: Redegør og forklar tallenes udvikling for en periode på 3-5 år, så det står 
klart, hvorfor tallene er, som de er. 

… og overvej om ESG-data skal valideres af ekstern tredjepart for at øge pålideligheden af dem.



Vi opfordrer dig til at anvende ESG-nøgletallene i din næste årsrapport
- og foreslår, at du refererer til denne publikation 



Vi ses i Salen om et øjeblik…


