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Etablering af baseline for verdensmålene i 
en dansk kontekst
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Gør verdensmål til Vores mål

Projektets formål

1. Vi skal udvikle et sæt af bredt forankrede supplerende 
danske indikatorer og udarbejde en statusopgørelse for 
opfyldelse af verdensmålene med afsæt heri.

2. Vi skal sikre, at udvælgelsen og udviklingen af de 
supplerende indikatorer sker med en bred inddragelse af 
samfundet, herunder blandt andre borgere, virksomheder, 
NGO’er, og uddannelsesinstitutioner.

3. Vi skal gennemføre projektet på en måde, der sikrer, at 
befolkningens generelle kendskab til verdensmålene øges.

Resultaterne af projektet skal dermed skabe et grundlag for 
politiske beslutningsprocesser, der baserer sig på en 
velkonsolideret dansk baseline for verdensmålene med afsæt i 
indikatorer, der muliggør en konsistent opfølgning på 
indsatsen over tid på baggrund af målemetoder og datakilder 
af høj validitet og reliabilitet og en bred forankring i 
samfundet.
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Udviklingsrejsen for de supplerende danske indikatorer
De supplerende indikatorer udvikles over fire faser; fra en bred afdækning af fokusområder for mulige indikatorer til 
prioritering og kvalificering af et antal valide og robuste indikatorer ledsaget af en baseline.

Opstart og 
videnskonsolidering

Delmålets relevante 
fokusområder

Indikatorudvikling og 
prioritering

Kvalificering og høring 
om valg af indikatorer

Konsolidering af 
indikatorer og baseline

Viden om indikatorer 
konsolideres, og der 
udvikles kriterier for 
indikatorer.

De enkelte delmåls 
vigtigste fokusområder 
identificeres.

Kataloget af 
fokusområder danner 
grundlag for 
identifikation af relevante 
indikatorer i en 
bruttoliste. 

Indikatorerne i 
bruttolisten kvalificeres 
og reduceres til en 
nettoliste af indikatorer. 

Nettolisten kvalificeres 
yderligere for at resultere 
i de endelige anbefalede 
indikatorer og baseline.
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Principper for indikatorudvikling

• Alle indikatorer vurderes ud fra seks overordnede kriterier med 
dertilhørende underkriterier

• Vi har arbejdet på at gøre indikatorerne fyldestgørende og 
operationaliserbare

• Listen er valideret med DST’s og leverandørens eksperter
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Indikatorer, der opfylder alle de fastlagte 
kriterier, anbefales

Ø
ns
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Indikatorer med mindre mangler placeres på 
”ønskelisten”

An
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e

Indikatorer, der ikke opfylder de fastlagte 
kriterier, anbefales ikke

Relevans Pålidelighed

Målbarhed Accept

Datatilgængelighed Ressourceforbrug

• Alle indikatorer vurderes ud fra seks overordnede kriterier med 
dertilhørende underkriterier

• Vi arbejder på at gøre indikatorerne fyldestgørende og 
operationaliserbare

• Listen valideres med DST og eksperter

An
be

fa
le

s

Indikatorer, der opfylder alle de fastlagte 
kriterier, anbefales

Ø
ns

ke
lis

te

Indikatorer med mindre mangler placeres på 
”ønskelisten”

An
be

fa
le

s i
kk

e

Indikatorer, der ikke opfylder de fastlagte 
kriterier, anbefales ikke

Kriterier for supplerende indikatorer Scoringsmodel
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Indikatorer og baseline udkommer i tre delrapporter og én samlet rapport
Verdensmålene er grupperet i tre klynger, som blive behandlet i tre forskudte forløb. Hver af de tre klynger af verdensmål 
resulterer i en delrapport, der afleveres til 2030-panelet og til sidst én samlet rapport, der afleveres til 2030-netværket.

VORES LIV

VORES PLANET

VORES SAMFUND

2. marts 2020

1. april 2020

1. maj 2020

maj-juni 2020

Klynge Verdensmål Delrapport til 2030-panelet Samlet rapport til 2030-netværket
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Hvad nu?
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Workshops om vand den 27. og 29. januar

SØNDERBORG 
27. januar

KALUNDBORG 
29. januar

ODENSE
24. februar

KØBENHAVN
26. februarHOLBÆK

8. januar

AALBORG
6. januar
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Deltag i debatten på vores platform

WWW.VORESMAAL.DK

http://www.voresm%C3%A5l.dk/
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Aktiviteter til inddragelse

3. februar Løbende
6. januar

og
8. januar 2020

27. november 
-

10. december 
2019

DIGITAL DEBAT FYSISK 
WORKSHOP

KOMMUNE 
WORKSHOP

KOMMUNE 
HØRING EKSPERTMØDE

26. november
2019

ORIENTERINGS-
MØDE

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

26. februar Løbende
27. januar

og
29. januar 2020

6. januar
-

20. januar 2020

26. november 
2019

25. marts Løbende
24. februar

og
26. februar 2020

3. februar 
-

17. februar 2020

26. november
2019

7. januar
og

9. januar 2020

28. januar
og

30. januar 2020

25. februar
og

27. februar 2020

6. januar
-

17. januar 2020

DIGITAL 
WORKSHOP

27. januar
-

10. februar 2020

24. februar
-

9. marts 2020

27. januar
-

3. februar 2020

DIGITAL 
HØRING

24. februar
-

2. marts 2020

23. marts
-

30. marts 2020
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?

SPØRGSMÅL
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