
JUBILÆUMSANALYSE

Siden FN’s 17 konkrete verdensmål blev 
vedtaget for fem år siden, er der sket en del i 
mediernes dækning. Dels har måden, 
medierne omtaler de 17 agendaer, ændret 
sig, og dels har der været en bevægelse i, 
hvilke mål der trender i medierne.

På de kommende sider bliver du klogere på, 
hvordan de 17 verdensmål har været 
repræsenteret i mediebilledet og dermed, 
hvordan de har været med til at forme 
mediebilledet de seneste fem år.

Infomedia ønsker stort tillykke med jubilæet 
- og rigtig god læselyst!



Konkret verdensmål nævnt versus intet verdensmål nævnt
I nærværende analyse differentieres mellem to typer omtale; omtale 
hvor et specifikt verdensmål bliver nævnt og omtale, der berører 
agendaer tilknyttet ét eller flere af de 17 verdensmål. Sidstnævnte 
omtaletype er således et bredere datagrundlag, hvor benævnelse af 
både delmål og emner relateret til et verdensmål tages med. På den 
måde skelner vi imellem, om der tales specifikt om verdensmål eller 
om agendaer, der vedrører verdensmålene.  

Analysen er baseret på data fra danske medier og medtager ikke 
intern eller ekstern kommunikation fra virksomheder eller 
organisationer, hvis dette ikke har været behandlet i redaktionelt 
indhold fra danske medier i løbet af de seneste fem år. 

Sådan har vi udarbejdet analysen

Infomedia har integreret al omtale fra samtlige danske medier 
vedrørende de 17 verdensmål og de tilhørende agendaer i ét samlet 
univers – Global Goals Explorer. Dette rammeværktøj har dannet 
grundlag for analysen.

Konkret bygger analysen på 354.019 omtaler fra danske, 
redaktionelle medier på tværs af web, print og tv i perioden 1. 
september 2015 til og med 22. september 2020. 

Der er oprettet automatiserede screeninger, der har indfanget alt 
omtale vedrørende verdensmålene samt tilhørende agendaer.
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Omtalens udvikling over tid

I slutningen af 2018 begynder omtalen af både verdensmålene og 
agendaerne for alvor at tage fart, og mens omtalemængden generelt har 
ligget stabilt i de første 12 kvartaler, stiger mediernes interesse for både 
verdensmål og agendaer markant i 2019.

Som bekendt rammer COVID-19 i første halvår af 2020, hvilket synes at 
smitte af på omtalen af verdensmålene og agendaerne, der får mindre 
opmærksomhed. Til trods for COVID-19 taler medierne stadig mere om 
agendaerne end i 2018. 

Udover et øget afsæt i medier er der flere ting, der har ændret sig i løbet 
af de seneste fem år. Generelt er medierne begyndt at tale mere konkret 
om de 17 verdensmål, og de specifikke verdensmål har således fået 
større impact i mediedækningen. 

Data viser, at verdensmålene i de første år blev nævnt eksplicit i mindre 
end fem procent af den vedkommende agendaomtale, mens målene i 
2020 nu udgør mere end 16 procent af omtalen.

Socialdemokratiet vil have fokus på 
ulighed i strategi for bistandshjælp,
Danmark topper FN-liste om ulighed i 
børns levevilkår og Kronprinsesse Mary 
går ind i ligestillingskamp 

Ny regering indsættes på 
baggrund af ‘klimavalg’

Danmark får bindende klimalov 
med ny regering og afholdelse af 
COP25

Klimarådet kommer 
med anbefalinger

Afholdelse 
af COP24 

Obs. data til og med 22. september 
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Når medierne inkluderer de specifikke verdensmål, er der markant 
forskel på, hvor ofte verdensmålene tages op. Det mest omtalte mål 
optræder således i seks gange så mange artikler, som det mindst 
omtale verdensmål.

Det suverænt mest eksponerede verdensmål, SDG 12: Ansvarligt 
forbrug og produktion, følger tendensen i forhold til agendaomtalen, 

men sådan forholder det sig ikke med alle SDG’erne. 

SDG 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst ligger under 
gennemsnittet, når vi ser på tværs af de 17 verdensmål. Til gengæld er 
agendaen rundtom SDG’en den femte mest eksponerede, hvilket viser, 
at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte verdensmål trænger 
igennem medierne i forhold til det potentiale, der er i agendaerne.   

Omtalemængde af de 17 SDG’er
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Fem verdensmålsagendaer er blevet dækket mere intensivt 
end de øvrige, når vi kigger på tværs af alle fem år. Den mest 
eksponerede verdensmålsagenda er SDG 12, der handler om 
ansvarligt forbrug og produktion. I 10 procent af denne omtale 
er mindst én af C25-virksomhederne nævnt, og her træder 
Danish Crown frem som den mest synlige C25-virksomhed. 
Det skyldes særligt det store fokus på bæredygtighed i 
landbruget og fødevarebranchen. 

Agendaen omkring SDG 7: Bæredygtig Energi, som er den 
anden mest omtalte agenda, har en højere tilstedeværelse af 
C25-virksomheder sammenlignet med de fire andre agendaer. 
I 15 procent af omtalen er mindst én C25-virksomhed 
repræsenteret. Ikke overraskende er det særligt Vestas og 
Ørsted, der bærer en stor del af omtalen. 

Til sammenligning er det tilsvarende tal for SDG 5: Ligestilling 
mellem kønnene nede på 3 procent. Medierne taler sjældent 
om de største danske virksomheder samtidig med 
ligestillingsagendaen.
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SDG 8: Anstændige jobs og
økonomisk vækst

SDG 5: Ligestilling mellem kønnene

SDG 13: Klimaindsats

SDG 7: Bæredygtig energi

SDG 12: Ansvarligt forbrug og
produktion

10% 8%15% 3% 6%

Hvor synlige er C25 i agenda-omtalen?

Top 5 mest omtalte agendaer
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SDG 17: Partnerskab for handling

SDG 6: Rent vand og sanitet

SDG 16: Fred, retfærdighed og
stærke institutioner

SDG 4: Kvalitetsuddannelse

SDG 2: Stop sult
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Fem verdensmålsagendaer skiller sig ud ved at være langt 
mindre synlige i omtalen, og af disse er agendaen for 
partnerskab den agenda, der er sværest at få øje på i 
medierne. Men selvom agendaen ikke fylder nær så meget 
som de øvrige, er det værd af bemærke, at når medierne 
taler om de specifikke verdensmål er SDG 17 faktisk det 
fjerde mest eksponerede.

Skeler man til udviklingen inden for netop dette 
verdensmål (agenda 17), ser man en markant tilvækst af 
omtaler over de fem år. I 2019 er der mere end fire gange 
så mange omtaler sammenlignet med 2016. Tilsvarende 
er det interessant, at C25-virksomhederne i langt højere 
grad omtales inden for denne agenda og er repræsenteret i 
18 procent af omtalen.

Den mest omtalte virksomhed inden for 
partnerskabsagendaen er A. P. Møller-Mærsk.  

Hvor synlige er C25 i agenda-omtalen?

Bund 5 mindst omtalte agendaer



Sammenligning: 2015 vs. 2020
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Mængden af omtale vedrørende verdensmålsagendaerne er steget 
markant over de fem år.

Både i 2015 og 2020 ligger agendaer vedrørende bæredygtig energi, 
klimaindsats samt ansvarligt forbrug og produktion i top tre. Danmark er 
et produktions- og vindmølleland, hvilket tydeligt afspejler sig i omtalen i 
2020. 

I 2015 figurerede anstændige jobs og økonomisk vækst samt afskaf 
fattigdom ligeledes på top fem med stort set samme omtale som de 
resterende agendaer. 

I 2020 er agendaomtalen vedrørende sundhed og trivsel samt ligestilling 
mellem kønnene rykket ind på top fem. De har dog ikke tilnærmelsesvis 
den samme mængde omtale som de resterende tre.

Mest omtalte agenda i 2015
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Mest omtalte agenda i 2020

Obs. data til og med 22. september 
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Agendaerne vedrørende livet på land og livet i havet er begge røget ud af 
bunden i 2020. Man kunne formode, at klimadebatten har været med til 
at øge omtalen af disse og trukket dem op på listen.

Tilsvarende befinder agendaerne vedrørende sult og kvalitetsuddannelse 
sig i bunden i 2020.

Det er således ikke længere ulandsproblematikker, der fylder i det danske 
mediebillede sammenlignet med de andre verdensmål og 
sammensætningen i 2015. 

Mindst omtalte agenda i 2015
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Virksomheder og centrale personer
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A. P. Møller-Mærsk er den C25-virksomhed, der 
de seneste fem år oftest er blevet nævnt 
sammen med et specifikt verdensmål.

Fra 2015 til 2017 kom Novozymes og Novo 
Nordisk ellers godt fra start, men seneste år er 
de rykket ned af listen. Igen siger det ikke 
noget om, hvorvidt disse arbejder med 
verdensmålene, men i stedet siger det noget 
om, hvor ofte virksomhederne bliver koblet 
med et verdensmål i mediebilledet.

Det ses tydeligt, at der fra 2018 i højere grad 
end tidligere er kommet en tydeligere kobling 
mellem mediernes beskrivelse af 
virksomhederne samt de specifikke 
verdensmål.
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Specifikke verdensmål omtalt sammen med C25-virksomheder
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Ikke overraskende er der primært politikere på 
listen over personer med mest omtale knyttet 
op på et specifikt SDG.

Top tre indeholder venstrepolitikere og særligt 
Lars Løkke Rasmussen har været koblet 
sammen med de specifikke verdensmål. 
Selvom venstrepolitikere træder frem, når der 
kigges på specifikke verdensmål, dominerer 
socialdemokratiske politikere, når medierne 
taler om agendaerne. Det betyder, at medierne i 
højere grad har koblet venstrepolitikere med 
verdensmålene.

Der er én enkelt toneangivende CEO på listen 
over personer, der bliver nævnt i medierne 
sammen med et specifikt verdensmål. 
Nuværende CEO for Grundfos Mads Nipper har 
arbejdet intenst med bæredygtighed og er 
tilmed Formand for regeringens 
klimapartnerskaber for 
Produktionsvirksomheder. Resultaterne fra 
Infomedias seneste CEO Superbrand-analyse 
viste samme billede.
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Fokus
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Hvilke agendaer, der er mest profilerede, har ændret sig over de seneste 
fem år.

I 2015 talte medierne mest om bæredygtig energi, mens de fra 2016 til 
og med 2019 talte mest om ansvarligt forbrug og produktion. I 2020 er 
trenden igen vendt og nu har klimaet førertrøjen på i forhold til 
mediedebatten.

Klimadagsordenen fylder meget i mediebilledet sammen med de 
relaterede agendaer omkring ansvarligt forbrug og produktion samt 
bæredygtig energi. Tilsammen udgør disse tre agendaer mere end 
halvdelen af al omtalen i 2020, og man kan derfor pege på, at dette 
måske er på bekostning af den bredere bæredygtighedsdagsorden.

Oversigten underbygger således de bekymringspunkter, som blandt 
andet Steen Hildebrandt (formand for 2030-Panelet) har fremlagt i sin 
tale ”De bæredygtige handlingers årti” på Christiansborg d.9. september 
2020.

Omtaler af klimadebatten fra 2015 til 2020

2.964 4.611 4.141 6.311 18.529 15.833
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De 17 verdensmål indeholder et samlet rammeværktøj, hvor formålet er, 
at arbejde bredt med alle målene både i medier og virksomheder.
Flere steder grupperes verdensmålene, og der findes forskellige 
inddelinger, man kan tage udgangspunkt i. 

På de følgende sider har Infomedia valgt at følge MDPI’s inddeling*.

Det synliggør, om der er en særlig udvikling eller trend blandt en 
gruppering af verdensmål.

*Multidisciplinary Digital Publishing Institute
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De tre kategoriseringer startede ud på stort set 
samme niveau i 2015. Klimadagsordenen har 
til gengæld virkelig taget fart i 2019 og 2020. 
Samlet set har miljøkategorien næsten dobbelt 
så stor en omtalemængde sammenlignet med 
social- og økonomikategorien.

Nedenfor ses de C25-virksomheder, der særligt 
har drevet kategoriagendaerne. Mærsk er i top
tre inden for samtlige grupperinger. 
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I 2020 fordeler omtalemængden vedrørende specifikke verdensmål sig 
som forventet sammenlignet med de foregående år. I april er der dog en 
markant nedgang i omtalen, som formentlig skyldtes, at COVID-19 
overtog mediebilledet. I maj og juni blev mængden genoprettet, og 
ovenpå en (typisk) stille sommerferie er omtalen ved at være tilbage på 
almindeligt niveau i september.

Hvis september måneds omtalemængde fremskrives, så vil der ved 
denne måneds udgang være ca. 1.500 omtaler vedrørende alle SDG’er. 
Det betyder, at tallene er oppe på niveauerne for januar, februar og juni. 

Det tegner til at blive endnu et godt år for verdensmålenes 
tilstedeværelse i mediebilledet for 2020.
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1. Altinget.dk 1. Altinget.dk 1. Altinget.dk

2. Sustainreport.dk 2. Csr.dk 2. Csr.dk

3. Csr.dk 3. Fyens.dk 3. Ritzaus.dk

I omtalen af de konkrete verdensmål er Altinget.dk det danske medie, der 
bringer flest omtaler af SDG’erne i 2020. 

Med Altinget i spidsen og Csr.dk – forummet for bæredygtighed – stærkt 
efterfulgt, er disse medierne i høj grad med til at sætte verdensmålene på

dagsordenen i et bredt dansk perspektiv.

I øjenfaldende er det, at Fyens.dk bringer flere artikler om verdensmålene 
end mange af de dagsordenssættende og landsdækkende medier. Disse 
har medier har således godt fat i integrationen af verdensmålene.
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Hos Infomedia kan du få adgang til viden om alt, 
hvad der er skrevet i medierne vedrørende 
bæredygtighed de seneste fem år. Vil du gerne have 
indblik i, hvordan I eller jeres konkurrenter omtales, 
så kan vi nemt samle alt relevant data til dig.

Du kan både få adgang til interaktive dashboards
eller dybdegående analyser, hvor du får indsigt i din 
branche, dine konkurrenter eller din egen 
virksomheds performance. I anledning af jubilæet 
giver vi dig en måneds gratis adgang til værktøjet 
Global Goals Explorer.

Er du interesseret i at høre mere, så ring eller skriv.

Lise Hostrup Sparre
Head of Consulting

+45 30 22 98 94
lhs@infomedia.dk

Kristina Jørgensen
Media Analyst

+45 27 11 61 88
krj@infomedia.dk

mailto:lhs@infomedia.dk
mailto:lhs@infomedia.dk
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Vi tror på, at kommunikation kan ændre vaner 
– og dermed verden.

I Infomedia vil vi gå forrest. Vi har derfor gjort 
det til en mission at overvåge og analysere 
bæredygtighed i det danske og internationale 
mediebillede, så vi kan være med til at drive en 
vigtig dagsorden. 

Vi skaber indsigt i, hvordan samtalen om 
bæredygtighed udspiller sig i medierne og  

undersøger om politikere og virksomhedsledere 
sætter en kommunikativ agenda, der 
understøtter deres bæredygtige mål. Med disse 
indsigter kan vi afdække nye potentialer for at 
erhvervsliv, politikere og medier kan styrke 
dialogen i en dagsordenen, der berører os alle.

Alle disse indsigter vil vi dele med dig, så vi 
sammen kan ændre de vaner, der slider på 
planeten.

Vi er en del af UN Global Compact

Alle virksomheder har et ansvar for at 
skabe en mere bæredygtig fremtid. 
Også Infomedia. Derfor er vi en del af 
Global Compact.

support@infomedia.dk  // +45 88 77 33 00


