
Sådan udvikler SDG Action Manager din 
virksomheds Impactstrategi 
Af Steffen Kallehauge 

- Uden hjælp fra virksomheder når vi aldrig at indfri FN’s 17 Verdensmål. Og uden de 
rette værktøjer og fælles benchmarks, kan det være vanskeligt for virksomheder at 
måle og dokumentere impact. Derfor lancerer B Lab i samarbejde med UN Global 
Compact nu SDG Action Manager. 

Vi har kun 10 år tilbage til at indfri FN’s 
17 Verdensmål – et globalt fælles initia-
tiv, der har til formål at skabe en delt og 
holdbar rigdom for alle. Det betyder, at 
vi alle må tage ansvar. Visionerne bag 
FN’s Verdensmål kalder på en dyb trans-
formation. Virkosmheder skal ikke blot 
deltage, virksomheder skal lede. Det be-
tyder et skifte i måden, vi måler på virk-
somheders performance og impact. 
Verdensmålene skal inkorporeres i virk-
somhedernes DNA, det skal ind i kerne-
forretningen. 

Brug SDG Action Manager til at udvikle 
din virksomheds Impactstrategi 
Indsigter fra B Lab og UN Global Com-
pact har vist, at selvom virksomheder 
har stort fokus på FN’s Verdensmål, 
mangler de værktøjer og fælles retning.  

Hvor skal man starte, og hvad kan man 
gøre før det reelt gør en positiv forskel? 
Der er allerede værktøjer på markedet, 
der hjælper virksomheder med at rap-
portere på deres bidrag til FN’s Ver-
densmål, og der findes how-to-guides 
for specifikke praksisser, der er tilknyttet 

 1



FN’s Verdensmål. Men ingen gør begge. 
Før nu. 

Med SDG Action Manager fylder vi en 
væsentlig kløft ved at tilbyde en gratis 
onlineplatform, som giver et 360-gra-
dersperspektiv og mulige forbedrings-
potentialer. Værktøjet indeholder ud-
valgte spørgsmål fra B Labs B Impact 
Assessment, der relaterer sig til FN’s 
Verdensmål, suppleret af performance-
målinger fra UN Global Compacts 10 
principper og input fra eksperter i an-
svarlig virksomhedsførelse, civilsamfun-
det, FN og forskning. Blandt andre har 
Dansk Institut for Menneskerettigheder 
kommet med input til SDG Action Ma-
nager. 

Emmanuel Faber, CEO for Danone for-
tæller, at de vil bruge SDG Action Ma-
nager for at følge med i Danones impact 
på Verdensmålene:  

"We have recognized the important role 
that the tool can play in aligning busi-
ness on a common measurement and 
encouraging action towards the SDGs. 
We will use the tool to tangibly under-
stand our own impact and continue our 
efforts to contribute positively to the 
SDG targets," fortæller han i et interview 
med amerikanske Wall Street Journal. 

Et globalt værktøj for global impact 
SDG Action Manager består af 17 modu-
ler. Man starter med et baseline-modul 
og forsætter derefter fra Verdensmål 1 
(Afskaf fattigdom) til Verdensmål 16 
(Fred, tetfærdighed og stærke institu-
tioner). På grund af dens tværgående 
natur er Verdensmål 17 (Partnerskaber 
for handling) inkorporeret i alle moduler. 
Virksomheder er ikke forpligtet til at ud-
fylde alle moduler. Man starter med ba-
seline-målingen, hvorefter man selv pri-
oriterer sine Verdensmålsindsats med 
fokus på de specifikke Verdensmål, der 
har størst impactforbedringspotentiale. 
Hvert modul tillader en holistisk perfor-
mancevurdering på FN’s Verdensmål. 

SDG Action Manager måler på virksom-
heders forretningsmodel, drift, supply 
chain og risikoområder. For at hjælpe 
virksomheder med at forbedre sin per-
formance, måler SDG Action Manager 
på både kvalitative og kvantiative data, 
som til sammen udgør SDG-scoren. Ef-
terhånden som flere virksomheder vil 
tage del i indsatsen, vil SDG Action Ma-
nager gøre det muligt at benchmarke 
performance og sammenligne med an-
dre, lignende virksomheder. 

Spørgsmålene i SDG Action Manager in-
kluderer guides, definition og links til 
ressourcer, som hjælper virksomheder 
med at foretage meningsfyldte handlin-
ger og forbedre sin performance. Det er 
også muligt at sætte virksomhedsmål 
og tracke på fremdriften. 

Med SDG Action Manager er det muligt 
for virksomheder – store som små – at 
identificere og måle på de Verdensmål, 
hvor virksomhederne kan rykke mest. 
Værktøjet måler på virksomheders posi-
tive og negative impact på specifikke 
Verdensmål. Dernæst inviterer SDG 
Action Manager til handling gennem 
konkrete handlingsmuligheder, virksom-
heder kan sætte i gang nu og her. Den 
gør det muligt for virksomheder at: 

Finde sit startpunkt: SDG Action Mana-
ger gør det muligt for virksomheder at 
måle på, hvilke specifikke Verdensmål 
virksomhederne har den største indfly-
delse på – både positivt og negativt- 

Sætte mål og måle på forbedringer: Vi 
har kun 10 år tilbage til at indfri verdens 
vigtigste dagsorden. Ved at anvende 
værktøjerne i SDG Action Manager er 
det muligt for virksomheder at måle, 
sætte mål og visualisere fremgang. 

Blive en del af bevægelsen: B Lab og 
UN Global Compact inviterer til at blive 
en del af en global bevægelse af pioner-
virksomheder, der arbejder på at skabe 
en bedre verden for planet og popula-
tion i 2030. 
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Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal 
gøre det samme som fx Danone og bru-
ge SDG Action Manager, bør du give det 
et forsøg. Det er gratis at anvende,  

og hvis du allerede har udfyldt noget af 
The B Impact Assessment, vil du se, at 
nogle af spørgsmålene i SDG Action 
Manager allerede er udfyldt.  

Vi er påbegyndt Handlingernes årti.  

Let’s Get to Work  

https://app.bimpactassessment.net/get-started/sdg-action-manager 
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