
PRIS OG PROCES

Med effectlaunchers grønne processer får du en 
bæredygtighedsprofil, der understøtter FN’s verdensmål. 

  

Baseret på dataindsamling og samspil mellem effektive 
processer og bæredygtige intentioner kan du løbende fremvise 
konkrete og grønne tal i dit salgsarbejde, dine 
marketingindsatser eller jeres CSR-rapporter. 

Vi har digitaliseret processen så du nemt kan følge med i de 
bæredygtige processer i din virksomhed.

VIS HANDLING  
BAG FN'S 17 VERDENSMÅL



12 ENKLE STEPS
TIL AT KOMME I GANG MED 
VERDENSMÅLENE



DEFINER, PRIORITER OG OPNÅ  
JERES VERDENSMÅL



Opstart og planlægning (15 timer) 

Forventningsafstemning mellem ledelse og 
effectlaunchers specialister om ambitioner, 
tidshorisont og økonomiske forudsætninger.  

Efter mødet tilpasses projektet i effectaluncher, 
hvor brugerprofiler etableres og projektet 
igangsættes.

Interviews og dataindsamling (15 timer) 

Interviews med ledelse og nøglepersoner 
vedrørende arbejdsgange, ressourceforbrug, 
værdier og socialt ansvar. Det giver samtidig 
anledning til at samle data omkring 
eksempelvis energiforbrug, materialeforbrug, 
infrastruktur og forsyning mv.



Opsamling på intern analyse (8 timer) 

Sammenfatning af synergier og muligheder 
med udgangspunkt i miljøledelse og FN’s 
verdensmål. Typisk er der enkelte verdensmål, 
som forretningsmodellen modstrider i højere 
grad end andre.  

Opsamlingen kan derfor f.eks. indeholde 
anbefalinger til at omlægge eller kompensere 
for mindre bæredygtige arbejdsgange. 

Oplæg og workshop (8 timer) 

Workshoppen er for ledelsen og/eller flere 
personalegrupper, og tager udgangspunkt i 
verdensmålene. Her gives et indblik i verdens-
målene, hvor medarbejderne inddrages i 
eventuelle problemstillinger og observationer, 
der danner konkret beslutningsgrundlag for 
handleplaner og praktiske hensyn.



Prioritering af FN’s 17 verdensmål (3 timer) 

De 17 verdensmål prioriteres på baggrund af, 
hvor i værdikæden virksomheden efterlader 
store negative aftryk på miljøet, hos mennes-
ker og i økonomien. Prioriteringen kan foregå 
på ledelsesniveau eller være medarbejder-
drevet.

Formulering af handlingsplaner (8 timer) 

Konkrete målsætninger og arbejdsgange 
formuleres, vedtages og efterfølges med 
udgangspunkt i kerneområderne i den daglige 
drift. Handleplaner og mål tilføjes til jeres 
verdensmålsprofil.



Verdensmål lever i organisationen (2 timer) 

Handleplanens faser tilføjes i effectlauncher for 
at sikre stringens i udførslen og forskellige 
projektskabeloner.  

Desuden faciliterer effectlaunchers Idébank 
bæredygtig innovation mellem afdelinger og 
hierarkier i virksomheden. På den måde kan 
driftpersonale skabe nye, grønne arbejdsgange 
sammen med kolleger og ledelse.

Formulering af bæredygtigt bidrag (15 timer) 

Handleplaner og mål efterfølges bedst, når 
personalegrupper og stakeholdere ved, hvorfor 
og hvordan arbejdsgangene bidrager til øget 
bæredygtighed. Her vil resultaterne af jeres 
daglige indsats være en motivation og et bevis 
for bæredygtighed. Dette tilføjes til jeres 
verdensmålsprofil.



Evaluering af processer (5 timer) 

De vedtagede mål i handleplanerne er mål-
bare. Det giver ledelsen mulighed for at lave 
korrigerende handlinger, hvis der opstår ud-
fordringer eller perioder uden fremgang i 
konkrete tal — såsom gennemsnitlig CO2-
udedning (kg), strøm- (kwh) eller vandforbrug 
(m3) pr. ansat. 

Kommunikation af resultater 

Omfanget af handleplanerne, ambitionerne  

og opnåede mål formuleres i en samlet 
verdensmålsprofil. Profilen kan f.eks. 
vedlægges i salgsarbejdet, bruges aktivt i 
marketing eller henvises til i CSR-rapporten 
til stakeholdere og investorer.



VERDENSMÅLENE LEVER  
I ORGANISATIONEN



Løbende dataindsamling 

Periodevise arbejdspladsvurderinger (APV) og 
kundetilfredshedsundersøgelser tænkes ind i 
den øvrige faste dataindsamling. Det sikrer, at 
bæredygtige initiativer kan evalueres både 
internt og eksternt. F.eks. på graden af trivsel 
eller arbejdsforhold, og øget værdiskabelse ved 
produktet eller ydelsen, virksomheden leverer 
til sine kunder. 

Workshop: Realiserede mål og ny 
målsætning (8 timer) 

Opfølgning af realiserede mål sammen-holdt 
med målsætningen. Herefter etableres nye, 
målbare mål, der efterfølges fra 
effectlauncher og ud i hele organisationen.
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Alle priser er ekskl. 25 % moms.  
Pakken indeholder brugerlicenser i 6 mdr. 

Transport og overnatning er ikke inkluderet i prisen og aftales særskilt. 

Kontakt effectlauncher eller dit lokale væksthus for at høre om puljemidler  
og støtteordninger til digitalisering af SMV’er vha. SMV:Digital

Priseksempel  for etablering af bæredygtige arbejdsgange med effectlauncher 
39.995,-


