
FN’s Verdensmål: 
Hvad er virksomhedernes  
og DI’s rolle?

Hvad er Verdensmålene? 
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 af alle verdens lande. Verdensmålene adresserer de 
største udfordringer, verden står over for og sætter konkrete mål og delmål for at løse dem inden 2030. Blandt målene er 
at afskaffe fattigdom og sult, bekæmpe ulighed, løse klimakrisen, forbedre menneskers sundhed og give alle adgang til 
uddannelse, rent vand og sanitet inden 2030.

Verdensmålene er de mest ambitiøse mål, verdens lande 
nogensinde har sat. Hvis vi skal nå dem, kræver det handling 
af både politikere, borgere og virksomheder.

Hvad er virksomhedernes rolle?

Private virksomheder har innovationskraften og de finansielle 
muskler til at udvikle og udbrede nye og mere bæredygtige 
løsninger på de globale udfordringer, vi står over for. Derfor 
spiller erhvervslivet en afgørende rolle i Verdensmålene. Det 
er også primært virksomhederne, der skal skabe de anstændi-
ge job og drive den bæredygtige økonomiske vækst, som skal 
give flere mennesker i hele verden bedre muligheder.

Hvorfor skal virksomhederne engagere sig? 

Verdensmålene påvirker allerede globale markeder. Over 
hele verden bliver der investeret i løsninger på de udfor-
dringer, som Verdensmålene repræsenterer. Samtidig stiller 
regeringer, kunder og samarbejdspartnere stadigt skrappere 
krav til virksomhederne om at producere og handle mere 
bæredygtigt. 

Derfor rummer Verdensmålene enorme potentialer for de 
virksomheder, der kan levere de bedste og mest bære dygtige 
løsninger til deres kunder i ind- og udland. 

I Danmark har vi mange af den slags virksomheder. Vi står 
især stærkt inden for energi- og vandteknologi, fødevarer, 
ingredienser og grønne produkter, som kan bidrage til at indfri 
Verdensmålene.

Hvordan hjælper DI virksomhederne i gang?

DI gør en aktiv indsats for at gøre virksomheder opmærksom-
me på Verdensmålene. Og et stort antal danske virksomheder 
har allerede fået øjnene op for det forretningspotentiale, der 

ligger i Verdensmålene. Men mange af dem efterspørger også 
hjælp til at omsætte Verdensmålene til strategi og forretning.

Derfor udvikler Dansk Industri en metode med konkrete værk-
tøjer til at arbejde strategisk med bæredygtighed. Udviklingen 
sker i samarbejde med 21 frontløbervirksomheder i projektet 
”Fra Filantropi til Forretning”, som Dansk Industri driver i 
tæt samarbejde med Industriens Fond, CBS og FN’s Global 
Compact-netværk af danske virksomheder.

Derudover tilbyder DI netværksaktiviteter og sparring til 
virksomheder om, hvordan de kan bruge Verdensmålene 
strategisk i deres forretningsudvikling.

Hvad kan politikerne gøre?

Hvis danske virksomheder skal bidrage maksimalt til at nå 
Verdensmålene – og dermed samtidig skabe job og velstand i 
Denmark – så er der også behov for politisk handling.

Derfor har DI opfordret til, at hensynet til bæredygtig udvik-
ling bliver en central del af grundlaget for Danmarks næste 
regering.

Politikerne kan bl.a.:

 > Investere i forskning inden for de områder, hvor danske 
virksomheder står stærkt – f.eks. grøn energi, sundhed, 
fødevarer og vandløsninger.

 > Skabe rammevilkår, der fremmer energieffektivitet, 
genanvendelse af materialer i vores affald og udvikling af 
cirkulære forretningsmodeller.

 > Sikre en grundig markedsdialog om, hvordan krav om 
bæredygtighed kan bruges konkret i det offentlige indkøb
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