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1. Indledning 

Der har gennem en lang årrække været stigende fokus på virksomheders sociale ansvar også kaldet 

Corporate Social Responsibility. En lang række interessenter forventer, at virksomhederne handler 

udfra hensyn til etiske, sociale og miljømæssige problemstillinger såvel som en øget profit. 

Allerede i 2005 beskrev Ernst & Young, hvordan globaliseringen har ændret vilkårene for 

virksomheder: 

”Globaliseringen skaber en række nye muligheder for virksomheder men er også en stor 

udfordring, fordi vejen til profit ikke er lineær og formelorienteret, men et resultat af håndtering af 

en række komplekse netværk og relationer. Dette indebærer, at forretningsprocesserne udvides til at 

omfatte vredere hensyn eksempelvis, miljø, etik og sociale forhold.”2 

Som et resultat af denne udvikling, er der dukket en række nye regnskabsformer op. Disse 

alternative regnskaber fungerer som et supplement til virksomhedernes finansielle årsrapport, der er 

blandt andet tale om grønne, sociale, etiske og hollistiske regnskaber. 

I Danmark er regeringen også trådt ind i debatten om virksomheders sociale ansvar og forsøger at 

motivere danske virksomheder til at have mere fokus på dette område grundet et ønske om at kunne 

profilere Danmark som et land med socialt ansvarlige virksomheder og dermed øge 

konkurrenceevnen overfor udenlandske virksomheder.  

Denne udvikling har blandt andet resulteret i vedtagelsen af en ny lov, som forpligter de omkring 

1100 største danske virksomheder til at rapportere deres arbejde med CSR i ledelsesberetningen i 

deres årsrapport.  

Vi har diskuteret emnet CSR i vores omgangskreds og har i den forbindelse erfaret, at mange 

mennesker, som ellers interesserer sig for miljømæssige forhold og lignende, ikke ved hvad 

begrebet dækker. 

Dette har medvirket til, at vi er blevet interesserede i at undersøge CSR, specielt hvordan danske 

virksomheder kommunikerer deres samfundsansvar til omverdenen. 

 

 

 

                                                 
2 Ernst & Young (2005): Ikke-finansiel regnskabspraksis 2005, s. 33. 
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1.1. Problemformulering 

Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan virksomheder formidler deres samfundsmæssige ansvar, 

CSR (corporate social responsibility)3. Vi vil derfor i denne opgave behandle følgende 

hovedproblemstilling: 

 

Vi ønsker at undersøge formidling af virksomhedernes samfundsmæssige ansvar, mere specifikt: 

• Om CSR er integreret i virksomhedernes kultur og 

• Om alternative regnskaber er anvendelige som rapporteringsmetode. 

 

                                                 
3 EU-kommissionen definerer Corporate Social Responsibility (herefter CSR) som ”virksomhedernes frivillige 
arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med 
deres interessenter”. På dansk siger vi ofte ”virksomhedernes sociale ansvar”.  
http://www.socialtengagement.dk/sw3995.asp  
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1.2. Afgrænsning 

Vi vil i opgaven udelukkende beskæftige os med danske virksomheder og danske afdelinger af 

internationale virksomheder. For at kunne drage paralleller til danske regnskabsstandarder samt den 

danske årsregnskabslov vil det ikke være hensigtsmæssigt at fokusere på udenlandske 

virksomheders regnskabsaflæggelse. 

Vi vil hovedsageligt benytte ekstern regnskabsinformation – da den interne information påvirker 

langt færre mennesker, ser vi den eksterne rapportering som værende mere væsentlig. 

Opgaven vil omhandle private virksomheder, da offentlige er underlagt andre krav end disse. 

Vi har udvalgt fire typer af alternative regnskaber - grønne, etiske, sociale og 

bærerdygtighedsrapporter – som vi vil gennemgå i opgaven. Der findes en række andre 

regnskabsformer, men vi har medtaget disse fire, da det er dem vi har stiftet bekendtskab med i 

løbet af de sidste fire års studie.  

Vi har udvalgt en række danske virksomheder, hvor vi vil gennemgå deres CSR formidling såvel 

som alternativ regnskabsaflæggelse. Der er tale om virksomheder i meget forskellige brancher, dette 

betyder selvfølgelig, at det er sværere at sammenligne disse med hinanden, men vi mener samtidig, 

at det giver et bedre indtryk af, hvordan virksomheder i hele Danmark arbejder med CSR og 

alternative regnskaber. 

Ved analyse af virksomhederne vil vi hovedsageligt se på virksomhedernes danske hjemmesider. 

Vi har under analyserne i kapitel 3 valgt at fokusere på store virksomheder, da vi under vores 

indledende research fandt, at CSR er mere udbredt blandt større virksomheder. 

Vi vil heller ikke analysere indførelsen af CSR i virksomhederne, da dette er yderst individuelt og 

foregår internt, hvor vi fokuserer på det eksterne. Vi vil dog kort komme ind på nogle få metoder, 

der er tilgængelige og brugte for helhedsindtrykkets skyld. 

Vi vil ikke analysere, hvorvidt det er økonomisk rentabelt at beskæftige sig med CSR, da det ligger 

uden for vores problemfelt. 

Litteratur udkommet efter 1. maj 2010 vil ikke være en del af vores litteraturgrundlag. 
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1.3. Model/metode 

 

Metode til analyse af virksomhederne i kapitel 3. 

For at analysere hvordan virksomheder forholder sig til CSR, og om det er ordentlig forankret i 

deres mission eller vision, vil vi bruge frit tilgængeligt materiale, såsom virksomhedens 

hjemmeside, udtalelser, årsrapporter og evt. andre rapporter. 

Alle virksomhederne vil blive vurderet ud fra en række spørgsmål, så vi har mulighed for at 

sammenligne resultater trods forskellige brancher. 

Følgende spørgsmål vil være de aktuelle: 

• Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? 

• Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? 

• Er virksomhedens holdning til CSR indopereret i deres mission, vision eller nedskrevne 

filosofi? 

• I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? 

• Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde. 

Som supplement vil vi inddrage Carrolls CSR pyramide under de virksomheder, hvor det er aktuelt. 

Vi har valgt tre virksomheder ud fra følgende kriterier: 

• Virksomheden skal have en vis grad af engagement i CSR, da der ellers ikke vil være noget af 

analysere på. 

• Det skal være en dansk virksomhed, da dette vil være mest aktuelt for læseren. 

• Det skal være en større virksomhed, da der derved er større chance for, at de har taget stilling til 

det, vi ønsker at undersøge. 

• Virksomheden skal have en hjemmeside. 

• Virksomheden skal have en vis grad af mediedækning, så vi kan følge, om de nu også lever op 

til det eventuelle CSR engagement. 

Til at undersøge karakteren af virksomhedens mediedækning har vi blandt andet valgt at læne os op 

af en artikel i Børsen bragt onsdag den 25. november 2009, ”Svag medieinteresse for social 

ansvarlighed” og artiklen ”Tæsk til B&O og Danske Bank” bragt i Børsen 29. maj 2009. 

Vi mener, at disse er pålidelige kilder, som giver et godt overblik af omdømme og folks holdning til 

virksomheden, da de fleste får deres kendskab til virksomhederne via medierne og derfra får deres 

mening. 
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I artiklerne finder man en statistik over medieomtale af store danske virksomheder og karakteren af 

denne omtale, positiv, neutral, negativ fordelt procentvist. 

Det er vigtigt for en gennemgående analyse at have udefrakommende oplysninger om 

virksomheden og ikke kun hvad der står på deres hjemmeside.  

For selv om det ser flot ud på hjemmesiden, kan virkeligheden godt være en helt anden. 

Det handler i bund og grund om troværdigheden af virksomheden, om samfundsansvaret er en del 

af virksomheden og ikke kun et sidestykke.  

 

Vi tager et kig på Carroll & Buchholtzs CSR-pyramide. Pyramiden illustrerer på en enkel og klar 

måde aspekterne af CSR som nogle etiske og filantropiske forventninger til virksomheden.  

CSR går altså ud over de økonomiske og juridiske krav til virksomheden.  

For at belyse den danske vinkel af CSR og kommunikation har vi inddraget Mette Morsing, der har 

godt indblik i CSR i Danmark. Den danske vinkel er relevant at belyse, da vi senere skal undersøge 

tre danske virksomheders CSR forhold. 

 

Kapitel 4-8: 

Ved beskrivelse og analyse af de udvalgte alternative regnskabsformer, har vi fremhævet en række 

lovkrav, vejledninger og retningslinjer. De retningslinjer osv. vi har medtaget, er udvalgt på 

baggrund af, hvilke vi har fundet mest kendte, benyttede og understøttede i forbindelse med vores 

indledende research til opgaven. 

Virksomhedsanalyserne er udført ved at sammenholde alternative regnskaber for enkelte 

virksomheder med retningslinjer eller lignende inden for det pågældende område. 

I kapitel 8, som omhandler bæredygtighedsrapporter, er der ligeledes foretaget en sammenligning af 

to udvalgte bæredygtighedsrapporter. 
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1.4. Disposition 

 

Kapitel I  

Kapitel I består af en introduktion til opgavens emnefelt, fremgangsmåde, afgrænsning og 

opbygning. 

 

Kapitel II - Corporate Social Resposibility. 

Vi starter kapitlet med en gennemgang af CSR, teorien bag og begrebets udvikling. 

Dernæst går vi længere ned i selve begrebet ved at vurdere incitamenterne bag CSR, fordele og 

ulemper, og motiver.  

 

Kapitel III - Virksomhedsanalyser:  

Kapitlet præsenterer de tre danske virksomheder, der er brugt som casestudier i denne opgave. 

For at få en mere hands on tilgang til de virksomheder, der benytter CSR, analyserer vi de tre 

virksomheders håndtering af CSR - hvad gør de og hvordan? 

De tre virksomheder er Novo Nordisk, Vestas og LEGO. 

 

Kapitel IV – Alternative regnskabsformer 

Dette kapitel består af en indledning til emnet alternative regnskaber og der gennemgås en række 

standarder og retninglinier indenfor ikke-finansiel rapportering. 

 

Kapitel V – Grønne regnskaber 

Begrebet grønne regnskaber defineres, og det undersøges hvilke former for regler/love eller 

retningslinjer, der eksisterer på området. 

Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der aflægger grønne regnskaber, og der 

analyseres ved et praktisk eksempel.  

 

Kapitel VI – Sociale regnskaber 

Begrebet sociale regnskaber defineres, og det undersøges hvilke former for regler/love eller 

retningslinjer, der eksisterer på området. 

Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der aflægger sociale regnskaber, og dette 

bliver analyseret ved et praktisk eksempel. 
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Kapitel VII – Etiske regnskaber 

Begrebet etiske regnskaber defineres, og det undersøges hvilke former for regler/love eller 

retningslinjer, der eksisterer på området. 

Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der aflægger etiske regnskaber, og dette 

bliver analyseret ved et praktisk eksempel. 

 

Kapitel VIII – Bæredygtighedsrapporter  

Begrebet bæredygtighedsrapporter defineres og det undersøges hvilke former for regler/love eller 

retningslinier der eksisterer på området. 

Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der udgiver bæredygtighedsrapporter, og 

disse bliver analyseret og sammenlignet ved enkelte eksempler. 

 

Kapitel IX – Konklusion  

De ovennævnte kapitler fører til en konklusion i kapitel IX, som vil besvare spørgsmålet stillet i 

problemformuleringen. 
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2. Corporate Social Responsibility 

 

2.1 Indledning, CSR: 

Corporate Social Responsibility, CSR, eller på dansk virksomhedernes samfundsansvar eller sociale 

ansvar. Kært barn har mange navne, skizofrent barn har endnu flere… og lige præcis sådan har det 

været med CSR, og er det til en vis grad stadigvæk. Når en teori bliver til et begreb, og endda et 

begreb så blødt som CSR, stopper det med at være nemt at definere.  

Det bliver også sværere at måle. Faktisk næsten umuligt. Og det er et af de største problemer for 

virksomheder, som forholder sig til CSR. Et af de store spørgsmål er, hvilken værdi CSR tilbringer 

virksomheden. Et andet: kan den måles? 

Mange vil nok mene, at CSR burde være en banal selvfølge, og for store virksomheder vil de fleste 

nok være enige. Men det er lige så vigtigt at tænke på, at den lille enkeltmandsvirksomhed ikke går 

konkurs fordi pengene bliver brugt på CSR, selv om virksomheden egentlig ikke har råd. 

For hvis samfundet bliver belastet med alverdens krav som de små og mellemstore virksomheder 

ikke kan leve op til, vil meget forretningsliv gå ned og ødelægge vores infrastruktur.  

Da det først fornyligt er blevet et krav for nogle virksomheder at rapportere deres CSR aktiviteter, 

er det vigtigt at se på, hvor længe de udvalgte virksomheder har beskæftiget sig med CSR. Gør de 

det nu, fordi det er et krav, at de rapporterer deres handlinger, da ingen har lyst til at rapportere, at 

man ingenting gør, eller har de gjort det i længere tid. 

 

2.2 Hvad er CSR?: 

Gennem denne opgave vil vi bruge forkortelsen CSR. 

Efter at CSR er blevet mere og mere udbredt, er det blevet nødvendigt med nogle retningslinjer og 

definitioner for nemmere at kunne forholde sig til begrebet og arbejde med det. 

Europa-Kommissionen definerer CSR som:4  

"A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary 

basis." 

                                                 
4 ”Et koncept, hvorigennem virksomheder frivilligt kan integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretning, i 
tæt samarbejde med virksomhedens interessenter".   
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm 
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Dog er det ikke længere frivilligt for alle virksomheder, opfylder virksomheden minimum to af 

nedenstående tre kriterier, så har den ifølge Årsregnskabs- loven § 99a5 pligt til at afrapportere om 

virksomhedens indsats inden for CSR. 

• Balancesum ≥ 143 mio. kr. 

• Nettoomsætning ≥ 286 mio. kr. 

• ≥ 250 heltidsansatte i gennemsnit over året 

 

Oplysningskravet omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i 

regnskabsklasse D og rammer derfor omkring 1.100 danske virksomheder. 

CSR handler både om mennesker og miljø, og jo ældre begrebet bliver, jo mere omfattende bliver 

det, men som hovedregel er der fire grundlæggende emner i virksomhedens sociale ansvar: 

1) Investering i nærsamfundet 

2) Menneskerettigheder og arbejdsforhold 

3) Miljømæssige hensyn 

4) Etisk optræden 

Alt i alt handler det om, hvordan man arbejder med den tredobbelte bundlinje: 

Mennesker, Miljø og Økonomi. 

Det vil sige, at CSR handler om at gøre det ekstra – det, som går ud over hvad lovgivningen kræver. 

”Det er således ikke CSR at leve op til lovgivningens krav fx inden for miljøområdet, idet alle 

virksomheder forventes at overholde loven.”6 

 

2.3 Teori, Carrolls CSR pyramide 

Det er allerede nu tydeligt, at CSR er et komplekst begreb. Når man søger viden om emnet, vil 

begreber som ’bæredygtig udvikling’, ’corporate citizenship’ ’the triple bottom line’ og 

’virksomhedsetik’ dukke op.  

Teoretikeren Archie B. Carrolls prøver at indramme alle disse forskellige begreber og arbejder 

derfor med en 'pyramide af social ansvarlighed‘, hvor begrebet social ansvarlighed betegner 

virksomhedernes samlede ansvar, det vil sige både et økonomisk, juridisk, etisk og frivilligt ansvar.  

 

 

                                                 
5 Årsregnskabsloven § 99a 
6 Djursø og Neergaard 2006:22 
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Carrolls pyramide (Carroll 1991) 

 

Den øverste del af pyramiden er ønskværdig, den næste del er forventet, og de to sidste er påkrævet. 

Pyramideformen illustrerer, at vægtningen er større nedefra og op, hvorfor de fire niveauer derfor 

ikke er ligestillede. 

Denne pyramide har formået ikke at blive forældet, og Carroll har på mange måder formået 

stadigvæk at gøre sig gældende inden for CSR begrebet. 

Carroll & Buchholtz for eksempel har formuleret en af de mest kendte og brugte definitioner i 

litteraturen: 

”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary 

(philanthropic) expectations that society has of organizations at a given point in time”7 

Pyramiden og citatet understreger omverdens forventninger.  

CSR er dog ikke nødvendigvis kun noget omverdenen forventer af virksomheden, men også noget 

som virksomheden af flere årsager selv ønsker at udvise. 

 

2.4 CSR udvikling: 

A. B. Carroll har forsket i CSR’s historiske udvikling, som kan spores helt tilbage til 1930’erne. 

CSR som begreb blev for første gang omtalt af Howard R. Bowen i hans bog ”Social 

Responsibilities of the Businessman” fra 19538. I 1960’erne blev begrebet CSR videreudviklet med 

specielt fokus på de sociale og etiske aspekter ved CSR. I 1970’erne sættes der i højere grad 

                                                 
7 Carroll & Buchholtz, 2002:36 
8 Carroll 1999:269 
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spørgsmålstegn ved, hvad der forventes af virksomheder i forhold til CSR, og det fører til, at der i 

1980’erne er fokus på empiriske undersøgelser inden for CSR frem for videreudvikling af 

definitioner af CSR9. I mellemtiden begynder relaterede begreber at dukke op, og CSR bliver 

bredere og bredere. I 1990’erne bliver de nyere tilgange fra 1980’erne udforsket, og CSR som 

begreb bliver genstand for en bredere forståelse og indeholder også i dag mange aspekter: 

”More than anything else, the CSR concept served as the base point, building block, or 

point-of-departure for other related concepts and themes, many of which embraced CSRthinking 

and were quite compatible with it. CSP, stakeholder theory, business ethics 

theory, and corporate citizenship were the major themes that took centre stage in the 

1990s.”10 

 

2.5 CSR, hvorfor? 

Nogle virksomheder gør det for at bevare eller forbedre virksomhedens image, andre for at tiltrække 

og fastholde kvalificerede medarbejdere. Der er også mange, som tror på, at social ansvarlighed har 

en positiv effekt på bundlinjen, og endelig er der virksomheder, som er drevet af ren etik og moral, 

men det er nok de færreste. 

Desværre er det sådan, at social ansvarlighed kan være dyrt for virksomheden og ikke engang altid 

bliver belønnet. Tilmed er der også masser af eksempler på, at social uansvarlighed heller ikke altid 

bliver straffet. Et nøgleord inden for CSR er nytteværdi. Men er nytteværdien overhoved målbar. 

Det er muligt, at man kan tjene penge på CSR, men det må aldrig blive et decideret mål, for så får 

CSR ikke nogen reel mening eller dybde. Det skal ikke handle om, om CSR kan betale sig rent 

økonomisk.  

Som verdenen bliver mindre og mindre, og folk kommer tættere på hinanden, vælger mange 

virksomheder at flytte deres produktioner til udlandet, hvor der ikke er den samme kontrol, som vi 

har i Danmark. Og her træder CSR ind og kan hjælpe til at få virksomhederne til at lave deres egen 

kontrol og sikre, at de bliver overholdt. 

 

2.6 Fordele og ulemper ved CSR:  

Der vil altid være 2 sider af en sag, i visse tilfælde flere og der vil altid være uenigheder om alle 

emner, og CSR området er ingen undtagelse. Derfor vil vi nu se lidt på 2 af siderne.  

 
                                                 
9 Carroll 1999:273-288 
10 Carroll 1999:288 
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2.6.1 Fordele ved CSR: 

Indadtil kan virksomheder bruge CSR til at udvikle sin selvforståelse til at handle om mere end 

profit. Der er en række fordele ved CSR, som er værd at nævne. 

- Bedre omdømme, imagepleje, minimere risiko for dårlig omtale 

- Potentielt større markedsandele   

- Nye produkter   

- Højere leverandørsikkerhed   

- Bedre produktdifferentiering   

- Mere engagerede medarbejdere på grund af bedre arbejdsforhold 

- Differentiere sig fra konkurrenter 

- Risikostyring  

- Højere motivation 

 

Et godt CSR-arbejde kan vise sig på en forbedret bundlinje. For eksempel ved: 

Lavere energiforbrug, som giver lavere eludgifter eller ved optimeret logistik, der giver lavere 

brændstofudgifter og mindre forurening. Ved at støtte lokalsamfundet vil virksomhederne forbedre 

deres muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere. 

 

2.6.2 Ulemper ved CSR: 

Når man starter med at undersøge ulemperne ved CSR, er det uundgåeligt at støde på udsagnet fra 

Milton Friedmann der mener, at ”the business of business is business”11 

Det vil sige, at det ikke er virksomhedens ansvar at redde verden via CSR, men at gøre det de er 

bedst til, nemlig tjene penge, skabe jobs, bedre velfærd og på den måde gøre noget for samfundet. 

- Kræver tid og commitment 

- Kræver ressourcer (viden og penge) 

- Forpligtelser, som kan være svære at leve op til 

- Ingen kortsigtet indvirkning på salget 

De fire ovenstående ulemper har primært karakter af at være økonomisk påvirkende. 

”Der findes både argumenter for og imod CSR. I mange år har modargumenterne vejet tungt 

særligt for små og mellemstore virksomheder, men angribes arbejdet strategisk, fokuseret og 

forretningsorienteret er der faktisk mange gevinster at hente – også på kort sigt.”12 

                                                 
11 Friedman 1970 
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Listen med fordele er betydelig længere end listen med ulemper, men man kan argumentere for, at 

fordelene lige så vel kan være ulemper og omvendt.  

Men uanset må vi erkende, at det simpelthen ikke længere kun er den økonomiske vækst, der 

betyder noget. 

Især nu i dette medieovervågede samfund hvor det ikke kun er de offentlige instanser, der holder 

øje og hvis regler, der skal overholdes. 

Det er blevet vigtigt for virksomheder at helgardere sig. Og CSR kan hjælpe med det. 

Ved brug af risikostyring i den forstand, at virksomheden allerede har svaret på hånden inden 

spørgsmålet er blevet stillet.  

Det negative ved al denne bevågenhed er dog de negative følger, det kan have for virksomhedens 

kortsigtede eller langsigtede konkurrenceevne. 

Virksomheder kan komme til at prioritere forkert, denne risiko kan dog mindskes ved god 

kommunikation med interessenterne.  

CSR kan være med til at sikre, at virksomheden hele tiden lever op til omgivelsernes krav og 

forventninger om ansvarlighed og kan i den forstand være en strategi til at undgå forskellige kriser. 

De fleste mennesker har positive associationer i forhold til CSR, hvilket kan højne motivation og 

engagement hos medarbejderne, som automatisk fører til bedre fastholdelse.  

Den almene forbruger er blevet mere bevist og mere kritisk overfor virksomhederne og deres 

produkter. Derfor vil den virksomhed, der kan dokumentere, at den har styr på sin ansvarlighed, stå 

stærkere end den virksomhed, der ikke kan. 

Image og omdømme handler ikke kun om markedsrelationer, men også om hvordan virksomheden 

fremtræder og opfattes i en bredere offentlighed. Når virksomhedsledere går op i, hvordan deres 

virksomhed opfattes mere generelt i det omgivende samfund, skyldes det ikke blot forfængelighed. 

Selv virksomheder, der arbejder med B-to-B relationer - og derfor ikke kan rammes direkte af 

forbrugerkampagner og lignende - er afhængige af et godt omdømme. 

 

2.7 Motiver: 

Der er vist ingen tvivl om, at der, som virksomhed, er mange forskellige motiver for at beskæftige 

sig med CSR. Men de mest udbredte må være de økonomiske og de etiske. Derudover er der forskel 

på, om virksomhederne beskæftiger sig med CSR og gør meget ud af at kommunikere det ud til 

omverdenen, eller om kommunikationen ikke er så vigtig. 

                                                                                                                                                                  
12 http://integral.e-supplies.dk/files/INSIDE_JUL_05.pdf side 3 
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Mange virksomheder bruger nemlig lige så meget tid og penge på at kommunikere ud til 

omverdenen hvor gode de er, som de gør på at udvikle deres CSR. 

Det bør kraftigt overvejes, om det ikke er et alvorligt sidespor, eller om det er en måde, hvorpå 

andre virksomheder bliver inspireret til at gøre det samme og på den måde gøre samfundet bedre. 

Den første årsag til at en virksomhed bør påtage sig et socialt ansvar handler om etik og moral 

 

2.7.1 Etiske motiver: 

Som udgangspunktet bør en virksomhed påtage sig et socialt ansvar, fordi det er ”det rigtige at 

gøre”. Det er deres ansvar som spiller på det danske marked, at være et godt forbillede.  

De måder, som virksomheder og deres ledere agerer på, vil altid være udtryk for værdier.  

Det varierer meget fra virksomhed til virksomhed, hvilke etiske overvejelser, der er relevante. 

Og hvilke etiske motiver de ser som relevante. 

 

2.7.2 Økonomiske motiver: 

Økonomisk kan der argumenteres for, at virksomheder bør påtage sig et socialt ansvar, fordi det er 

godt for bundlinjen. Der er i den videnskabelige forskning brugt mange ressourcer på at undersøge 

om socialt ansvarlige virksomheder tjener flere penge og har højere vækst.13 

Skaber den nytteværdi? Resultaterne har dog ikke været entydige. De viser, at socialt ansvarlige 

virksomheder i hvert fald ikke tjener færre penge end ikke socialt ansvarlige virksomheder. Men der 

er altså ikke belæg for at sige, at der for enhver virksomhed i enhver sammenhæng nødvendigvis er 

en økonomisk gevinst forbundet med at involvere sig i CSR. 14 

Derfor må vi konkludere, at det stort set er umuligt at undersøge, om der er nytteværdi, og hvis vi 

skal tale om nytteværdi, er det også vigtigt at tale om nytteværdig for hvem? 

 

2.8 Formidling af CSR:  

CSR kan formidles på forskellige måder. En af de mest foretrukne er ikkefinansiel rapportering, 

alternative regnskaber som er et supplement til de finansielle, som er lovpligtige. 

Disse rapporteringer er blevet mere og mere udbredte også hos de virksomheder, som pr. lov ikke er 

tvunget til at rapportere, blandt andet fordi omverdenen i større grad kræver det. Der er blevet større 

efterspørgsel.  

 
                                                 
13 Djursø og Neergaard 2006: 33 
14 Djursø og Neergaard 2006: 33 
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Der flere forskellige former for rapportering: 

- Grønne regnskaber og miljørapporter  

- Det etiske regnskab 

- Sociale regnskaber 

- Bæredygtighedsrapporter 

- Rapporter, der indeholder den tredobbelte bundlinje  

Den sidste rapporteringsform er blevet mere udbredt hos større virksomheder, som i stedet for at 

lave flere separate rapporter nu samler det hele i en. 

Noget af det svære ved CSR er at måle, om den ekstra rapportering skaber værdi for virksomheden. 

Michael Blowfield argumenterer for, at det slet ikke kan påvises, hvad der opnås med CSR.15 

Han skriver, at ifølge Margolis og Walsh bliver vægten lagt på den økonomiske effekt af CSR, når 

CSR måles. Det betyder, at vi ikke lærer noget om det, som er en af hensigterne med CSR, nemlig 

det sociale område.16 

En anden måde at formidle CSR på, som vi finder meget vigtig, er gennem virksomhedernes 

nedskrevne missioner og visioner. Gennem kulturen. 

Har man ikke råd til de store armbevægelser, men alligevel gerne gøre en indsats, er der blevet 

udviklet gratis værktøjer, som kan hjælpe og støtte virksomheder i deres arbejde med CSR. Et af 

dem er CSR-cirklen, med de 5 faser:17 

 

Cirklens 5 faser udgør hver et skridt på vejen. 

 

                                                 
15 Blowfield 2007:685 
16 Blowfield 2007:687 
17 http://www.overskudmedomtanke.dk/sw54767.asp 
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Fase 1: SE 

Fase 1 er planlægningsprocessen. I denne fase skal der fastlægges, hvilke CSR aktiviteter der skal 

benyttes for at komme de udfordringer virksomheden står overfor til livs. 

Fase 2: TÆNK 

Fase 2 er vurderings- og prioriteringsprocessen. I denne fase skal de aktuelle udfordringer granskes 

dybere. Og kædes sammen med CSR aktiviteterne. 

Fase 3: PLANLÆG 

Planlægningsfasen handler om, hvem der skal løse hvilke problemer hvordan og hvornår. 

Fase 4: UDFØR 

I fase 4 skal arbejdsopgaverne fordeles. Og selve handlingsplanen sættes i gang og implementeres. 

Fase 5: TJEK 

Den sidste fase er meget vigtig. I denne fase evalueres og vurderes om målene er nået 

tilfredsstillende. Og om der kræves opfølgning eller justeringer. 

 

Ved brug at denne simple model kan virksomheden nemmere udvikle og formidle deres CSR. 

Dette er et billigere og mere overskueligt alternativ til mindre virksomheder, som har begrænset 

kapital.  

Det er nemlig vigtigt at beslutte, hvor meget tid og hvor mange ressourcer, der skal bruges på  

CSR-aktiviteterne. Både af hensyn til ledelsen og medarbejderne. 

Dette giver også det bedste samarbejde, især hvis ledelsen forstår at inddrage medarbejderne. 

Det er vigtigt, at der er åbenhed omkring projektet, ellers vil det blive svært at få det til at lykkes. 

Vi vil ikke komme nærmere ind på denne metode, men har det med for at illustrere, at der også er 

muligheder for SMV, som ikke har så mange økonomiske midler at gøre godt med. 

 

Anerkendte principper, retningslinjer og standarder er et godt udgangspunkt for virksomheder, der 

ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. 

Der findes adskillige danske og internationale organisationer og netværk, som tilbyder principper, 

systemer og indikatorer, der kan anvendes som udgangspunkt for virksomhedens strategi, 

implementering og rapportering i forhold til samfundsansvar. 

Der findes også en række egentlige virksomhedsstandarder for samfundsansvar, hvoraf mange giver 

virksomheden mulighed for en egentlig certificering. 
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Nedenstående liste er et udpluk af de muligheder: 

• Global Compact 

• PRI 

• OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber 

• Global Reporting Initiative (GRI)  

• ISO 26000  

• S-397 

• AccountAbility (AA1000-serien) 

• The Equator Principles (EP) 

• Principles for Responsible Management Education (UN PRME) 

• The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) 

• Klimakompasset 

• Carbon Disclosure Project (CDP)  

• FN’s Caring for Climate 

• Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

• ISO 14000  

• Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

• Principles for Countering Bribery (BPCB) 

• OHSAS 18001 

• SA 8000 

• Det Sociale Indeks 

En egentlig certificering er en god mulighed for en virksomhed at bevise, at de står bag deres ord og 

følger op med handling.  

Et andet udmærket bevis kan opnås via CSR Kompasset og CSR Kodekset. 

CSR kompasset giver virksomheder mulighed for at dokumenterer deres indsats via en CSR 

erklæring og for at få hjælp til at udarbejde et CSR kodeks. 

CSR kodekset er virksomhedens Code of Conduct, hvilket er virksomhedens retningslinjer for, 

”hvordan vi gør”. 

 

2.8.1 Global Compact: 

De ti principper i FN’s Global Compact er et godt og anerkendt udgangspunkt, når virksomheder 

skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. 
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Principperne er sammenfattet fra FN’s menneskerettighedserklæring, ILO (The International 

Labour Organization)’s erklæring om fundamentale arbejdsprincipper og arbejdstagerrettigheder, 

Rio erklæringen om miljø og udvikling, samt FN’s konvention mod korruption. 

De tilføjer derfor en stærk troværdighed til de virksomheder, der er medlemmer. 

”De ti principper i Global Compact:18 

Menneskerettigheder 

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder; og 

2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 

Arbejdstagerrettigheder 

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv 

forhandling; 

4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; 

5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 

6. afskaffe diskrimination i relation til arbejdes og ansættelsesforhold. 

Miljø  

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 

8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og 

9. opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

Anti-korruption 

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse” 

 

171 danske virksomheder er med i Global Compact, dog har 18 af dem nedenstående markering.19 

”  indicates that a participant is "Non-communicating" for failing to develop a Communication on 

Progress by the relevant deadline.” 

FNs Global Compact har to hovedmålsætninger:20  

• ”Virksomheder opfordres til at støtte op om ti principper indenfor områderne 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption, og til at implementere 

disse internt i deres praksis.” 

                                                 
18 http://www.samfundsansvar.dk/sw49310.asp (April 2010) 
19http://www.unglobalcompact.org/participants/search?keyword=&country%5B%5D=47&business_type=2&cop_status
=all&organization_type_id=&commit=Search (1 Maj 2010) 
20 http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html 
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• ”Virksomheder opfordres til at bidrage med frivillige initiativer til at fremme FNs mål om 

bæredygtig udvikling.” 

Disse målsætninger skal følges af virksomheder, som har meldt sig ind i Global Compact. 

”Global Compact er et af de mest anerkendte sæt af retningslinier indenfor CSR med stor støtte og 

opmærksomhed fra FN’s generalsekretær. Det er for tiden verdens største netværk indenfor CSR 

med over 3000 medlemmer fra over 90 lande, herunder virksomheder, faglige organisationer, 

civilsamfundet, regeringer og FN organer.”21 

 

2.8.2 PRI: 

Ud over Global Compact støtter FN også et andet initiativ, nemlig PRI, Principles for Responsible 

Investment. PRI har 6 principper som skal føles: 

”De seks principper:22 

• Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen 

og beslutningsprocessen 

• Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker 

vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne 

• Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de 

enheder, vi investerer i 

• Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle 

industri 

• Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af 

principperne 

• Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af 

principperne” 

 

2.9 Delkonklusion, CSR: 

CSR står ikke alene som et ustabilt modebegreb, organisationer som EU, FN og OECD giver stor 

opbakning dertil.23 Derfor vil det være usikkert for store virksomheder at ignorere dette begreb og 

tro, at det bare er en modedille. Så langt som CSR aktiviteterne allerede er nået kunne man forestille 

                                                 
21 http://www.socialtengagement.dk/sw4297.asp  
22 http://www.samfundsansvar.dk/sw49312.asp 
23 Djursø og Neergaard 2006: 31 
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sig at begrebet lige så stille forsvinder fordi det er blevet så indopereret i virksomhederne, at der 

ikke er behov for et decideret begreb.  

”Det bliver en måde at tænke på i virksomhedens forskellige funktioner. Det betyder således, at 

man i disse virksomheder sikkert ikke vil finde en CSR funktion om nogle år, men at tankegangen 

om ansvarlighed i stedet vil være en naturlig, integreret del af de enkelte funktioners arbejde.”24 

Det er en væsentlig faktor, at CSR aktiviteterne bliver en del af virksomhedens idégrundlag og 

indarbejdet i virksomhedens identitet, hvor det knyttes til kulturen, værdierne, visionerne og 

missionen. På den måde bliver det en norm at arbejde med CSR.  

Vi må konkludere, at det ikke er muligt med 100 % sikkerhed at måle, om CSR arbejde skaber 

nytteværdi for virksomhederne. 

 

3 Virksomhedsanalyser: 

Som beskrevet i vores problemformulering vil vi undersøge, om de valgte virksomheders 

sociale/samfunds ansvar er integreret i deres kultur. 

Som start vil vi definerer hvad virksomhedskultur egentlig er; 

”Virksomhedskultur kan kort defineres som - det sæt af indsatsområder, der løbende udøves 

og justeres med henblik på at opnå en ensartet tankegang og handlemåde blandt alle i 

virksomheden”.25 

Kulturen omfatter de værdier, overbevisninger, holdninger og adfærd som gør sig gældende i en 

organisation. Til at formidle denne ensartede tankegang nedskriver virksomhederne ofte deres 

mission og vision, da dette er en direkte måde at kommunikerer det internt og eksternt.  

For at gennemskue om CSR er integreret i en virksomheds kultur, stiller vi følgende spørgsmål til 

alle virksomheder for at kunne sammenligne svarene og opstille en konklusion. 

De 5 spørgsmål: 

- Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? (positivt, negativt, neutralt) 

Dette spørgsmål er vigtigt, fordi det giver et indblik i virksomhedens evne til at håndterer deres 

CSR i mediernes øjne. Formår de at kommunikerer deres CSR ønskværdigt. 

- Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? 

Virksomhedens rapportering er vigtig, fordi den viser, hvor åbne de er omkring deres aktiviteter. 

Dog skal man huske at være kildekritisk over for dette punkt, da det er fra virksomhedens 

synsvinkel. Og de færreste virksomheder skriver dårligt om sig selv. 
                                                 
24 Djursø og Neergaard 2006: 32 
25 http://virksomhedskultur.smartlog.dk/virksomhedskultur---hvad-er-det--post125566  
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- Står der noget i deres vision, mission eller nedskrevne filosofi? 

Dette spørgsmål er yderst vigtigt, for hvis CSR er indopereret i virksomhedens vision eller mission, 

viser det noget om deres engagement i at få samfundsansvaret ind i hele virksomheden, da vision og 

mission gælder for alt og alle og ikke kun en bestemt afdeling. 

- I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? 

Hjemmesider er i dagens Danmark blevet et meget brugt og stort set nødvendigt værktøj til at 

kommunikerer til omverden. Så ved at se på i hvilken grad CSR fremgår på en virksomheds 

hjemmeside, kan vi se i hvilken grad de bruger tid på det, og hvor omfattende det er. 

Hovedkilden til information er hjemmesiden og rapporterne. 

- Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde. 

Når alt kommer til alt er det vigtigste jo, at der kommer noget ud af al denne snak og rapportering. 

Gør virksomhederne overhoved noget for samfundet, ligger der konkrete beviser bag deres ord? 

 

Vi har valgt at analysere 3 store danske virksomheder: Novo Nordisk, Vestas og LEGO, som 

befinder sig inden for 3 temmelig forskellige brancher. Dette har vi valgt for at få et så bredspektret 

overblik som muligt. 

 

I juli 2009 blev en ny undersøgelse offentliggjort fra kommunikations- og analysebureaet Cohn & 

Wolfe. Ved en gennemgang af de 100 største danske virksomheders hjemmesider viste det sig, at 58 

procent i større eller mindre grad har formuleret en synlig CSR-politik, mens 36 procent ikke har 

det. Bureauet gik efter at finde en offentligt tilgængelig CSR-politik. Og i tvivlstilfælde gennemgik 

de den enkelte virksomheds årsrapport.26 

En del af de 36 virksomheder som endnu mangler at formulere en CSR-politik, vil formentlig 

komme med på vognen i løbet af i år. Folketinget vedtog nemlig i december sidste år en ændring af 

regnskabsloven, så de 1.100 største danske virksomheder skal skrive, om de har en CSR-politik 

eller ej.  

Alternativt må virksomhederne stå frem og indrømme deres mangelfuldhed i års- eller 

ledelsesberegningen for 2009. 

Undersøgelsen kan forekomme som et chokerende resultat, og derfor har vi valgt at fremhæve en 

enkelt virksomhed, inden vi går i gang med analysen af de tre ovenstående virksomheder.  

                                                 
26 http://borsen.dk/karriere/nyhed/162043/newsfeeds_rss/  
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Denne virksomhed skiller sig ud ved ikke at have en formuleret CSR politik, men har til gengæld 

taget stilling til, hvorfor de ikke har det. Virksomheden er Saxo Bank. 

Saxo Bank har helt bevidst valgt ikke at fokusere på dette område.  

Saxo Banks pressechef, Kasper Elbjørn, udtaler: 

"Saxo Banks to stiftere har altid ment, at det var ægte social ansvarlighed at give folk et arbejde, så 

de er i stand til at betale skat til staten i det land, de er ansat i. Derfor har de haft fokus på at skabe 

en virksomhed, som giver ansættelse til folk,"27 

Dette kan man med lidt god vilje kalde en CSR strategi, måske ikke den bedste, men hvis man ser 

med Milton Friedmanns øjne på det, er det lige præcis det rigtige at gøre. 

 

Det er vigtigt for virksomhederne at være opmærksomme på sammenhængen mellem deres 

kommunikerede strategier og deres kultur. Derfor har vi blandt andet valgt at undersøge hvordan 

deres CSR er integreret i deres vision og mission. 

 

”Nogle brancher er genstand for større forventninger om ansvarlig adfærd end andre. Til de 

førstenævnte hører fx kemikalie- og medicinalindustrien” 28 

På baggrund af ovenstående citat har vi valgt Novo Nordisk som vores første virksomhed. 

 

3.1 Novo Nordisk: 

Novo Nordisk er en af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling, der har 

eksisteret siden 1923. 

Novo Nordisk er med i Global Compact og har været det siden 18. marts 2002. De var en af de 

første virksomheder, som tilmeldte sig. 

De er et eksempel på en virksomhed, som ikke kan undgå at tage stilling til CSR på grund af den 

sektor de agerer i, og på grund af den store mediebevågenhed der følger dem. 

 

- 3.1.1 Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR?  

I Børsens artikel ”Svag medieinteresse for CSR” fra 25. november 2009”29 var der i oktober måned 

82 artikler om Novo Nordisk, der omhandlede CSR. Ca. 50 % var positive, 30 % neutrale og 20 % 

                                                 
27 http://www.business.dk/karriere/hver-tredje-virksomhed-mangler-social-ansvarlighed 
28 Djursø osg Neergaard 2006: 33 
29 Bilag 1 
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negative. 50 % positive lyder jo udmærket, men hvis det negative er så meget værre end det 

positive, så kunne det faktisk være ligegyldigt, om den positive omtalte fyldte 90 %. 

Og det ser desværre for Novo Nordisk ud til, at det har været tilfældet. 

 

Artiklen nævner nemlig den mest aktuelle skandale som har ramt Novo Nordisk, og som bliver ved 

med at ramme dem.  

”Novo Nordisk fik især i foråret en hård medfart efter korruptionsanklager i Irak, og historien 

dukker stadig op nu og da.”30 

Denne skandale omhandlede bestikkelse af den irakiske stats indkøbscentral, i alt 11 tilfælde, og har 

givet Novo hård modgang i medierne. Selv om 21 danske virksomheder har været indblandet i 

skandalen, har den ramt Novo hårdest, for som Ole Fogh Kirkeby, der er professor i ledelse og 

filosofi på CBS, udtaler: 

”Det kan vise sig at være en ekstremt uklog strategi, at Novo taler så meget om alle de gode ting, de 

gør i forhold til andre, hvis der kommer nye historier frem. Så skyder Novo sig selv i foden.”31 

Denne udtalelse betyder, at hvis virksomheden gør noget godt, så rammer det endnu hårdere hvis 

den også gør noget dårligt. Altså rammer denne skandale Novo hårdt, fordi Novo er ”et af dansk 

erhvervslivs flagskibe, der aldrig forpasser en chance for at fortælle om sit samfundssind og sine 

tre sidestillede bundlinjer. En økonomisk, en grøn og en social.”32 

Men er det retfærdigt? Det syntes Mette Morsing ikke. Hun udtaler at ”det er forkert, når Novo 

Nordisk nu kritiseres for ikke at have en helt ren straffeattest. For ingen virksomheder slet ikke på 

Novos størrelse er fuldstændig pletfrie. Det man derimod skal hæfte sig ved, er, at Novo er lydhør 

over for kritik, samt at den - i modsætning til de fleste andre virksomheder - forstår, at den har et 

ansvar for det, samfundet bekymrer sig over.”33 

Novo må altså tage det sure med det søde. For desværre er det ofte sådan, at der skal 10 gode ting til 

for at opveje en dårlig. Men med sådan en hård skandalesag i kølvandet må man sige, at det er 

positivt, at Novo ”kun” har 20 % dårlig omtale. 

 

 

 

                                                 
30 Artikel fra Børsen 25. nov. 09 ”Svag medieinteresse for social ansvarlighed” 
31 http://www.information.dk/191329  
32 http://www.information.dk/191329  
33 http://www.information.dk/191329  
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- 3.1.2 Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? 

Novo Nordisk gør som tidligere nævnt brug af den tredobbelte bundlinje. Dette kan man se i deres 

bærerdygtighedsrapport, som er en integreret del af deres årsrapport.  

De laver grønne regnskaber (miljø- og socialrapporter) og er anerkendte for deres høje standart, når 

det kommer til deres årsrapporter, som det vil fremgå under punktet ”praktiske eksempler på 

virksomhedens CSR arbejde.”  

Derudover rapporterer de til GRI og Global Compact. 

Som man kan se, er Novo Nordisk godt dækket ind når det kommer til ekstern rapportering. De er 

meget omfattende, og de har siden 2004 lavet en samlet rapport, som er en kombination af 

” financial, social and environmental performance.”34 

De var faktisk nominerede til den bedste CSR rapport i 2009, men tabte til Novozymes. 

At rapportere CSR er meget vigtigt for Novo Nordisk, de har lavede sustainability reports frem til 

2003 og derefter lavede integrated reports. Dette skift viser, at de bliver ved med at udvikle sig og 

prøver at blive bedre og bedre og ikke stille sig tilfreds. 

 

- 3.1.3 Er virksomhedens holdning til CSR indopereret i deres mission, vision eller 

nedskrevne filosofi? 

For at finde frem til Novos holdning til CSR starter vi på deres hjemmeside. På hjemmesiden finder 

man ikke nogen formuleret mission, til gengæld har de en meget udførlig vision, hvor der på flere 

punkter er integreret CSR. 

Der skal faktisk ikke mere end tre klik til, før vi befinder os under Novos vision.  

Novo Nordisk deler kultur med Novo Group, men har også en selvstændig vision, hvor den mest 

relevante inden for CSR er: 

”Vores værdier afspejles i vores handlinger 

At være redelig er det, der tæller. 

Vi bestræber os dagligt på at finde den rette balance mellem medmenneskelighed og 

konkurrencedygtighed, det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kolleger og 

samfund, arbejde og familieliv. 

Vores historie viser, at det kan gøres.”35 

 

                                                 
34 http://annualreport2009.novonordisk.com/governance-and-reporting/reporting-strategy.aspx  
35 http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/aboutus_voresvision.asp 
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Når de skriver ”dagligt”,  viser de, at det er en del af deres dagligdag og deres kultur, og ikke kun 

noget de gør en gang om året, når de skal aflægge rapporter. Ordet ”bestræber” gør, at de slår fast, 

at de ikke er ufejlbarlige, de vil gøre det så godt som overhovedet muligt, de dækker sig altså ind, 

hvis der skulle opstå fejl. Så de ikke kommer til at love for meget.  

De lægger heller ikke skjul på, at de selvfølgelig også gør det for deres egen skyld. Andet kan vel 

heller ikke forventes. 

De har også de samme målsætninger som Novo Group, hvor flere af deres commitments er direkte 

relateret til deres holdning til CSR, tre af dem er:  

”Ansvarsbevidste 

Vi skal drive vores virksomhed på en socialt ansvarlig og miljøbevidst måde og bidrage positivt til 

udviklingen i de lokalsamfund, vi opererer i. 

Miljømæssigt ansvar 

Vi vil løbende forbedre vores miljømæssige resultater ved at sætte høje mål og lade miljømæssige 

og bioetiske overvejelser indgå som en integreret del af vores daglige arbejde. Vi vil opretholde en 

åben dialog med vores interessenter og årligt rapportere om vores miljøindsats. 

Vi støtter Det Internationale Handelskammers (ICC) Charter for Bæredygtig Udvikling. 

Vi støtter FN's Biodiversitetskonvention. 

Socialt ansvar 

Vi vil løbende forbedre vores indsats på det sociale område ved at sætte høje mål og lade sociale, 

menneskerettigheds- og arbejdsmiljømæssige overvejelser indgå som en integreret del af vores 

daglige arbejde. Vi vil opretholde en åben dialog med vores interessenter og årligt rapportere om 

vores indsats på det sociale område. 

Vi støtter FN's Menneskerettighedserklæring.”36 

Ud fra disse tre citater er det tydeligt, at Novo Nordisk har taget stilling til CSR og til deres 

håndtering af det.  

Novo har endda opsat målsætninger for, hvordan de vil kommunikere deres CSR ud til omverdenen.  

 

 

 

 

 

                                                 
36 http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/aboutus_Charteret.asp 
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Hvor de relevante for denne opgave er: 

• Miljø- og socialrapportering.37 

 

”Novo Nordisk’s forretningsprincip drives efter ”den tredobbelte bundlinie”. 

Det indebærer, at vi i alt hvad vi gør, skal være finansielt rentabelt, socialt ansvarligt, og 

miljømæssigt forsvarlige. Det har vi valgt at skrive ind i virksomhedens vedtægter, fordi vi mener, 

at det er vigtigt, at investorer og andre af virksomhedens interessenter bliver gjort bekendt med, at 

det er den måde hvor på vi driver forretningen Novo Nordisk”38 

Dette citat afrunder dette punkt og fastlægger at Novo gør en stor indsats for at integrere CSR i 

deres kultur. 

 

- 3.1.4 I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres 

hjemmeside? 

I 2009 fik Novo Nordisks hjemmeside et flot skulderklap. Da de vandt prisen for at have den mest 

letforståelige og gennemsigtige hjemmeside. 39 

Klikker vi rundt på Novos hjemmeside, bliver vi ofte til sidst henvist til deres internationale 

hjemmeside for yderligere information, dette viser, at deres hjemmeside er international og 

henvender sig til et større publikum. Hvilket er logisk, da Novo Nordisk også er en international 

virksomhed. 

Øverst på siden er menupunktet Sustainability, der har en konkret beskrivelse af deres holdning til 

CSR.40 Det, at der er et direkte link til deres CSR, viser, at det er et vigtigt punkt på deres 

dagsorden.  

Novo Nordisk har et løfte hos hedder ’being there’, som præger deres hjemmeside og som viser 

deres holdning til deres CSR.  

”For Novo Nordisk handler det om at være en ansvarlig virksomhed, om at afveje hensyn til 

mennesker, miljø og samfund. Vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje er forankret i vores 

ledelsesprincipper.”41 

Novos kultur- og identitetssignaler kommer især til udtryk i deres bæredygtighedsrapport og under 

menupunktet ”About Us”.  

                                                 
37 http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/aboutus_Charteret.asp  
38 Djursø og Neergaard 2006:284 
39 http://borsen.dk/investor/nyhed/167081/newsfeeds_rss/  
40 http://www.novonordisk.com/sustainability/Sustainability-approach/TBL-background.asp 
41 http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/omoss_Baredygtighed.asp  
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 Og i deres delvisioner: 

“We will be the world’s leading diabetes care company. 

We will offer products and services in other areas where we can make a difference. 

We will achieve competitive business results. 

A job is never just a job.”42 

Our values are expressed in all our actions”. 

Novos værdier afspejles i deres handlinger, som de både implicit og eksplicit viser på hjemmesiden 

i form af kultursignalerne. 

Novos tilgang til CSR lever op til de etiske og filantropiske forventninger, som samfundet har i 

forhold til Carroll’s CSR-pyramide.  

 

- 3.1.5 Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde. 

Novo opfylder alle fire dele af Carrolls CSR pyramide via deres charter, men en ting er at skrive en 

masse fine ting på hjemmesiden, et andet er at føre dem ud i livet. 

Eksempler på dette kan for eksempel findes i Novos bæredygtighedsrapport og i den seneste 

offentliggjorte Sustainability Report 2003, som ligger på Novo Nordisk’s hjemmeside. I den kan 

man finde flere gode eksempler på, hvordan Novo følger op på deres skriftlige CSR engagement 

med ren praktisk at gøre en forskel. Et par eksempler: 

Novo samarbejder med Dyrenes Beskyttelse omkring forholdene for deres forsøgsdyr. 

Et diabetescenter på Muhimbili National Hospital blev etableret delvist gennem midler indsamlet af 

Novo Nordisk-medarbejdere. 

Novo samarbejder med deres leverandører om at leve op til deres CSR. 

I 2003 indstiftede Novo Nordisk en arbejdsmiljøpris for at fremme fokus på arbejdsmiljøet og 

motivere til en større indsats på dette område. Det vil sige, at de også kan andet end bare modtage 

priser. 

Det ville selvfølgelig være mere aktuelt, hvis rapporten var af nyere dato. 

Novos liste under menupunkterne ”Honours and Awards” og ”Partnerships” er med til at vise deres 

engagement og resultater af denne. 

                                                 
42 http://www.novonordisk.com/about_us/novonordisk-way-of-managment/nn-way-of-management-our-vision.asp  
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Novo vandt for eksempel i 2009 The Globe Award for bedste rapportering. Ud over det har de også 

vundet en række andre priser. Novo vandt i maj 2009, for andet år i træk, den prestigefyldte pris 

Ethisperes for sin etiske ledelse. 

I 2009 modtog de dagbladet Børsens Årsrapportpris, der uddeles for årets bedste 

regnskabsaflæggelse.  

For at opsumere: 

”Novo Nordisk blev således årets klare vinder, da virksomheden ligeledes modtog priserne for 

henholdsvis en letforståelig og gennemsigtig hjemmeside og for den bedste årsrapport fra 

børsnoteret selskab i OMXC20.”43 

Man må sige, at Novo Nordisk ikke mangler priser og anerkendelser til at stille på kaminhylden.  

 

3.1.6 Delkonklusion, Novo Nordisk: 

Novo Nordisk startede med at arbejde med CSR lang tid før det blev lovpligtigt, det viser, at de ikke 

kun gør det, fordi det nu er blevet en del af lovgivningen.  

Novo Nordisks kultur består af deres vision, deres charter og 13 globale virksomhedspolitikker.44 

Dette udgør Novo Nordisk ”way of management”, som opsumerer alt, hvad Novo står for. 

Inden enhver beslutning træffes, stilles følgende spørgsmål: 

Is it economically viable? Is it socially responsible? And is it environmentally sound?45 

Novo Nordisk CSR arbejde er meget gennemført og en fast del af deres kultur. Den er integreret i 

alle dele af virksomheden og kommer til udtryk i både ord og handlinger. 

 

3.2 Vestas: 

Vestas Wind Systems A/S er en dansk fabrikant af vindmøller til fremstilling af elektrisk energi. 

Selskabet er skabt ved en fusion mellem Vestas og Neg Micon i 2004. Vestas er verdens største 

vindmølleproducent med en markedsandel i omegnen af 28 pct.  

I 2009 underskrev Vestas FN's Global Compact og følger de ti generelt anerkendte principper inden 

for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. 

 

- 3.2.1 Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? 

                                                 
43 http://borsen.dk/investor/nyhed/167081/newsfeeds_rss/  
44 http://www.novonordisk.com/about_us/novonordisk-way-of-managment/nn-way-of-management-the-policies.asp  
45 http://www.novonordisk.com/sustainability/Sustainability-approach/TBL-background.asp  



 31 

Med udgangspunkt i artiklen i Børsen 25. oktober 200946, var der 145 artikler hvor Vestas er nævnt 

i forbindelse med CSR. Fordelingen af omtalen var således at, ca. 45 % var positiv, 20 % neutral og 

35 % negativ. Ud af de 19 virksomheder i undersøgelsen var Vestas i den måned den virksomhed 

med den højeste procent sats af negativ omtale. 

En del af den negative omtale kan skyldes den store mediedækning, der har været pga. besættelsen 

af den lukketruede fabrik i England. Derud over har 2009 generelt været i hårdt år for Vestas, da de 

i april 2009 meddelte, at de måtte afskedige 1.900 medarbejdere, hvoraf 1.275 var i Danmark. 

Men hvorfor rammer afskedigelser Vestas hårdt på CSR området? 

Vestas har skabt 21.000 grønne jobs verden over. Et grønt job er et job, der er med til at beskytte 

klimaet ved at mindske energiforbruget og forhindre skader på miljøet. Og de spiller en stor rolle 

inden for grøn vækst, som er økonomisk vækst, der er med til at beskytte og genoprette klimaet. 

Derudover har grønne job ifølge FN’s definition samtidig højere standarder, når det gælder 

arbejdsforhold og – rettigheder. 

Dvs. hos Vestas er et job ikke bare et job, det er et job, som er med til at sikre en bæredygtig 

fremtid, og derfor er det værre for Vestas, da grøn vækst er lige præcis det, de gerne vil stå for.  

Og hvis de fyrer, nedsætter de muligheden for grøn vækst. Og det ser ikke godt ud. 

I omdømmeundersøgelsen47 ligger Vestas som nummer tre på den samlede rangeringsliste, men 

under Virksomhedsetik ligger de nummer et og nummer fire under Ansvarlighed. De er kun 

rangeret i to ud af syv, men de to områder er til gengæld de vigtigste, når det handler om CSR. Det 

vil sige, at opfattelsen af Vestas i forbindelse med CSR er meget positiv. 

 

- 3.2.2 Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? 

Vestas er sent kommet med i Global Compact og er først sidste år kommet på banen. Hvilket meget 

vel kan have noget at gøre med de nye lovpligtige forhold. 

Vestas har et grønt regnskab integreret i deres årsrapport med to overskrifter, som er relevante i 

denne sammenhæng nemlig;  

Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen og Ikke-finansielle forhold, som dækker hele 

koncernen. De ikke finansielle hoved- og nøgle tal fra 2005 til 2009 giver os f.eks. et indblik i 

Vestas udledning af CO2, CO2 besparelser og generel ressourceudnyttelse. Disse ting er vigtigt for 

miljøet, derfor dokumenterer de også deres miljøuheld. De er ærlige omkring dette, og 

dokumenterer derfor også deres overskridelse af egenkontrolvilkår.  
                                                 
46 Bilag 1 
47 Bilag 2 
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Da Vestas følger Global Compacts principper, har de beskrevet deres holdning under hvert punkt. 

Mindst én gang årligt vil Vestas udarbejde en statusrapport, Communication on Progress, om 

udviklingen inden for Global Compact. 

Vestas gør ikke særlig meget ud over det lovpligtige, hvilket kan være fordi de først fornyligt er 

gået i gang med CSR rapporteringsarbejdet og derfor ikke er nået så langt. 

 

- 3.2.3 Står der noget i deres vision, mission eller nedskrevne filosofi? 

Det er klart, at noget af det vigtigste for Vestas, er vejret. Og vejret hænger selvfølgelig sammen 

med miljøet. Derfor er en holdning til CSR en uundgåelig del af Vestas hverdag.  

Hvilket også er beskrevet i deres årsrapport både i tal og tekst. 

Både Vestas vision og mission er nemt at finde på hjemmesiden. 

Vision: 

”Vind, Olie og Gas  

er Vestas' vision, som udtrykker ambitionen om at gøre vind til en energikilde på lige fod med 

fossile brændstoffer”48 

Vestas vision er rettet mod virksomhedens hovedaktivitet og siger ikke direkte noget om Vestas 

holdning til CSR. Men i og med at vind er en miljørigtig energikilde, signalerer de at deres mål 

blandt andet er at hjælpe miljøet.  

Mission: 

“Vestas' mission,  

Failure is not an option  

udtrykker organisationens holdning til konstant at søge forbedringer og til konsekvent og 

struktureret at følge op på og rette fejl.”49 

Vestas mission er et mere bredt udsagn og kan henvise til alle aspekter af virksomheden - derfor 

også deres CSR. Dog kunne man godt savne en lidt mere konkret inddragelse af CSR, så det ikke 

er op til den enkelte at analysere og tyde, om Vestas CSR holdning er en del af deres kultur. Hvis 

man kun ser på deres vision og mission, fremgår det ikke helt entydigt. 

Ud over formulerede vision og mission har Vestas også et “Code of Conduct”.50 

”Ønsket om en bæredygtig udvikling omfatter både et socialt ansvar, et miljømæssigt ansvar og 

økonomisk rentabilitet.”51 

                                                 
48 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/vision.aspx 
49 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/mission.aspx 
50 http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/VestasCodeofConduct/CodeofConductDK/ side 36 + 37 
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For at lægge handling bag disse ord giver Vestas sine medarbejdere information og træning, sådan 

at alle bliver introduceret til Code of Conduct som del af deres introduktion til Vestas. På den måde 

bliver det en integreret del af deres kultur.  

Den ovenstående sætning slår det fast, som visionen og missionen manglede. Nemlig at CSR er en 

del af virksomheden. 

”Som grundlag for vores standarder og mål bruger vi en række rammeaftaler, der er etableret af 

internationale organisationer som fx FN, ILO og OECD. Aftalerne handler alle om at sikre etisk 

ansvarlighed gennem en troværdig handlemåde.”52 

Endnu et bevis på at der er handling bag ordene. Udestående kontrolinstanser hjælper Vestas med 

at opbygge stærkere troværdighed. De viser dermed, at de er åbne over for kontroller udefra, 

hvilket viser gennemsigtighed og et ønske om at være dækket ind på alle fronter. 

”Vestas' miljø- og arbejdsmiljøpolitik er: 

• at give højeste prioritet til sikkerhed 

• løbende at opnå forbedringer inden for miljø og arbejdsmiljø 

• at udvise den fornødne omhu ved udvikling, fremstilling, service og bortskaffelse 

• at inddrage hensyn til medarbejdere og omgivelser ved planlægning og udførelse af 

aktiviteter 

• at sikre en åben og ærlig kommunikation med medarbejdere og andre interessenter 

• at optimere udnyttelsen af ressourcer 

• at påvirke leverandører til at levere miljømæssigt forsvarlige produkter og serviceydelser 

• at sikre at Vestas' aktiviteter som minimum er i overensstemmelse med den nationale miljø- 

og arbejdsmiljølovgivning”53 

Som en validering af at deres miljø og arbejdsmiljøpolitik har Vestas også skrevet, hvordan de 

fører det ud i livet. Dette bekræfter handling bag ordene. 

 

- 3.2.4 I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? 

Hvis man benytter søgefunktionen på Vestas hjemmeside og søger på CSR, dukker intet resultat 

op. Vestas benytter de danske termer, hvilket er fornuftigt i forhold til den almene befolkning, som 

højst sandsynlig ikke er klar over, hvad CSR står for. Vestas hjemmeside er på den måde meget 

                                                                                                                                                                  
51 http://www.vestas.com/da/moderne-energi/socialt-ansvar.aspx  
52 http://www.vestas.com/da/moderne-energi/socialt-ansvar/internationale-rammeaftaler.aspx  
53 http://www.vestas.com/da/om-vestas/principper/bæredygtighed/politik.aspx  
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tilgængelig for den almindelige bruger. Hvis man derimod søger på Socialt ansvar så vil man blive 

henvist til Vestas holdning dertil.  

Vestas bruger meget plads på hjemmesiden på at forklare, hvordan en vindmølle virker, hvordan 

det er bedre - i tal og beskrivelser. Derefter beskriver de, hvordan det bliver koblet sammen med 

effekten på miljøet og samfundet. Det er en fornuftig måde at formidle på, da det gør, at brugeren 

bedre kan forholde sig til noget, som for de fleste kan være meget teknisk. 

Under hovedpunktet ”Om Vestas” er der tre underpunkter, som omhandler virksomhedens CSR 

holdning og aktiviteter. Alle tre underpunkter har yderligere underpunkter, især strategi og 

principper indeholder de mest relevante. 

Vestas bruger i høj grad deres hjemmeside til at kommunikere deres CSR og har derfor også regler 

for brugen deraf. Faktisk skriver Vestas at: 

”Hvis du ikke accepterer Vilkårene, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.”54 

 

- 3.2.5 Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde. 

I Vestas Code of Conduct lægger de vægt på sponsorater og donationer. 

”Lokale sponsorater er en integreret del af Vestas’ virksomhedsaktiviteter. Fabrikker og kontorer 

opfordres til at sponsere lokale aktiviteter, oftest børne- sports- eller kulturaktiviteter,  

der kan fremme Vestas’ og medarbejdernes interesser.” 55 

Den sidste linje viser tydeligt, at de ikke kun gør det for andres skyld, men også for deres egen. 

Vestas var medsponsor og støttede i 2007 en kampagne iværksat af miljøministeriet for en aktiv 

klimaindsats blandt danskerne. Et tegn på at Vestas støtter miljøministeriet og deres tiltag. 

Foruden denne del af Vestas arbejde med bæredygtighed og forretningspartnere har Vestas 

udarbejdet en Code of Conduct i overensstemmelse med FN Global Compact, International Bill of 

Human Right og International Labour Organization’s konventioner.56 

Dette understreger Vestas vilje til at leve op til de høje krav frivilligt. 

 

3.2.6 Delkonklusion, Vestas: 

Vestas burde have været meldt ind i Global Compact for længere tid siden. Det kan godt komme til 

at se ud som om, de først nu har meldt sig ind, fordi det ser godt ud på papir, når de nu alligevel skal 

lave CSR rapportering. 

                                                 
54 http://www.vestas.com/da/pages/disclaimer.aspx  
55 http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/VestasCodeofConduct/CodeofConductDK/ side 37 
56 http://www.vestas.com/da/om-vestas/principper/leverandører.aspx  
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Der er høje forventninger til Vestas, fordi de handler om en bæredygtig og holdbar fremtid inden 

for grøn energi. Derfor kan de ikke komme uden om CSR. 

Vestas har både en mission og vision samt en Code of Conduct, hvilket viser en gennemarbejdet 

formulering af deres kultur, derudover har de også viljen til at leve op til de internationale standarter 

som nævnt tidligere. 

Vestas kan ikke måle sig med Novo Nordisk inden for eksempler på CSR, de gør ikke lige så meget 

og støtter ikke lige så meget. Men det ser ikke ud til, at det påvirker deres image eller gør, at der 

bliver sat spørgsmålstegn ved deres CSR. 

På Vestas hjemmeside findes et underpunkt med titlen Kultur: Viljen, dette er en skulptur der er 

opstillet ved en række af Vestas lokaliteter. Skulpturen skal udtrykke: 

”Vestas ønsker at fremme en kultur, der er kendetegnet ved selvstændigt initiativ og samarbejde på 

tværs af faglige og organisatoriske grænser, og hvor den dynamik og ansvarsfølelse, der normalt 

kendetegner en mindre virksomhed, fastholdes.”57 

Samtidig med at skulpturen er en reklame for Vestas, prøver Vestas også at gøre den til et symbol 

på alt det gode, som Vestas indeholder. 

 

3.3 LEGO:  

LEGO er familieejet legetøjsfirma, navnet er en sammentrækning af 'LEg GOdt'. 

LEGO blev I 2003 medlem af Global Compact som den første virksomhed i legetøjsindustrien. 

Selv om LEGO ikke er den mest oplagte kandidat, når det kommer til CSR arbejde, er de det så 

alligevel, da de jo direkte og indirekte beskæftiger sig med børn, som vel at mærke er fremtiden. 

 

- 3.3.1 Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? 

I maj 2008 blev der lavet en undersøgelse angående virksomheders omdømme, og LEGO blev 

valgt som den virksomhed med det bedste omdømme. 3.000 danskere blev bedt om at rangordne 

virksomhederne i forbindelse med graden af respekt og tiltro til virksomheden.58 

Dog er 3.000 danskere et temmelig begrænset udvalg, og en større undersøgelse havde givet LEGO 

mere vægt. 

”LEGO Company er dog stadig den virksomhed, der har været nummer et flest gange på 

Berlingske Tidendes imageliste. I fire år i træk , d..v.s. i 1995, 1996, 1997 og i 1998 lykkedes det 

LEGO Company at løbe af med førstepladsen.”59 
                                                 
57 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/kultur.aspx  
58 http://www.metal-supply.dk/portal-b2b/article/view.html?id=22812  
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Dette har dog ikke udelukkende noget med CSR at gøre, men viser overordnet hvordan LEGO 

bliver opfattet på alle punkter - inklusiv CSR området. 

I slutningen af maj 2009 blev endnu en omdømmeundersøgelse60 offentliggjort, og LEGO ligger 

endnu engang i top. Ligeledes er de flot placeret som nummer et under Ansvarlighed og 

Produkter/services. Under Virksomhedsetik er de nr. 3 hvilket også er en udmærket præstation. De 

må dog klare sig med en femteplads under Innovation og Arbejdsplads. Men alt i alt er de rangeret 

i top 5 i 5 ud af 7 kategorier. 

Især førstepladsen under Ansvarlighed viser en positiv holdning til LEGOs CSR arbejde. 

 

- 3.3.2 Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? 

LEGO udgiver i overensstemmelse med Global Compact Progress Report 2009, der beskriver 

LEGO Koncernens arbejde inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse områderne samt 

menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Under punktet Miljøpolitik beskriver LEGO, hvordan de vil leve op til Global Compact kravene og 

viser hermed forståelse for de forventninger, som samfundet har til deres etiske og filantropiske 

ansvar jævnfør Carrolls CSR-pyramide. 

Faktisk er Global Compact dybt integreret i alle LEGOs målsætninger, holdninger og måde at 

agere på, hvilket også er nævnt flere gange på hjemmesiden. 

Som et supplement til Progress Report og årsrapporten udgivet LEGO ligeledes magasinet The 

Brick. The Brick bliver udgivet i en lidt mere letlæselig form, hvor magasinet beskriver en række 

af virksomhedens aktiviteter med og relationer til de væsentligste stakeholders. 

Dette er et tegn på at LEGO er interesseret i - og gør en indsats for - at få et bredt spektrum af 

potentielle læsere.  

LEGO udgiver derudover hvert år en bæredygtighedsrapport og et grønt regnskab.  

Og som endnu et frivilligt aspekt rapporter de også til GRI. 

LEGO opfylder via alle disse rapporter både de lovpligtige og de frivillige krav.  

De viser, at de ønsker at dække en stor flade og bekræfter dermed den CSR kultur, som er 

integreret i deres ånd. Både på papiret og i handling. 

 

 

                                                                                                                                                                  
59http://LEGO.com/dan/info/default.asp?page=pressdetail&contentid=685&countrycode=1030&yearcode=2003&oldX
ML=true&archive=true  
60 Bilag 2 
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- 3.3.3 Står der noget i deres vision, mission eller nedskrevne filosofi? 

LEGO har siden 1997 haft Code of Conduct for arbejdsforhold og arbejder blandt andet med 

miljømæssige hensyn såsom genbrug af plastik, mindskning af affald og energispild under 

produktionen. 

”Ole Kirk Christiansen, som grundlagde virksomheden og opfandt LEGO klodserne havde det 

motto, at "Det bedste er ikke for godt"”61 

Mottoet er meget universelt og kan dække over alle aspekter af LEGO. Det er ikke særlig konkret, 

men udtrykker et mål om hele tiden at blive bedre på alle leder og kanter.  

Hjemmesiden indeholder ikke nogen mission, men LEGO har en formuleret vision, som omhandler 

børn, som jo er deres vigtigste element. 

”LEGO Koncernens formål og vision er at inspirere børn til at udforske og udfordre deres egne 

kreative muligheder.”62 

Denne vision har ikke noget med CSR at gøre, men det skader ikke LEGO i nogen særlig grad, da 

deres Code of Conduct dækker dem godt ind på det punkt. 

LEGO Koncernens Code of Conduct omhandler: 

”Børnearbejde 

Løn og arbejdstid 

Diskrimination 

Tvang og chikane 

Tvangsarbejde 

Arbejdsmiljø 

Foreningsfrihed 

Miljø 

Bekæmpelse af korruption”63 

Ud over at selve LEGO Koncernen skal overholde deres Code of Conduct, kræver LEGO også, at 

alle deres egne leverandører skriver under på, at de vil overholde denne, men leverandørerne skal 

også skrive under på, at deres underleverandører lever op til LEGO Koncernens Code of Conduct.  

                                                 
61 http://www.LEGO.com/dan/info/default.asp?page=corporate  
62 http://www.LEGO.com/dan/info/default.asp?page=vision  
63 http://www.LEGO.com/dan/info/default.asp?page=conduct  
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Endnu et bevis på at LEGO lægger handling bag deres ord. De “tvinger” deres samarbejdspartnere 

til også at tage stilling og følge i LEGOs fodspor. Det kan virke som et stort krav, men på den måde 

er de meget konsekvente. 

 LEGO bakker også op om principperne i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og 

konventionerne fra den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).  

I LEGOs kerneværdier kommer deres kultur i høj grad til udtryk. De udtaler selv på hjemmesiden 

at, “Intet kan være i overensstemmelse med vores brand uden samtidig også at være forankret i alle 

vores kerneværdier.”64 

”Kreativitet handler for LEGO Koncernen om selvudfoldelse, om at kunne udtrykke sig og om at styrke 

individet på en fri og ubegrænset måde.  

Fantasi handler om utallige ideer, nysgerrighed, videbegær, udforskning, opdagelse og udvikling med henblik 

på at føre ideer ud i livet.  

Læring handler om at lære på en sjov måde, om at møde udfordringer og bruge både hoved og hænder 

gennem leg - leg, der fremmer succesoplevelser og forståelsen af verden omkring os.  

Sjov leg handler om aktiv, social, udfordrende leg og om spændingen ved at skabe noget.  

Kvalitet handler for LEGO Koncernen om produktkvalitet, etiske værdier og konsekvens i alle vores handlinger, 

der skaber troværdighed og vedvarende tillid.” 

Især det sidste punkt, Kvalitet, afspejler deres CSR. Men generelt er deres holdninger meget 

alsidige og handler ikke kun om den lovmæssige side af CSR, men i høj grad også om det frivillige 

og yderliggående.  

LEGO opfylder også Carrolls CSR pyramide på alle punkter, de formår faktisk at gå ud over dem. 

Deres kultur og kerneværdier er en og samme ting, hvilket uden tvivl er det mest optimale. 

 

- 3.3.4 I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? 

Foruden at sælge legetøj på deres hjemmeside, beskrive deres produkter og have en Play-sektion, 

har LEGO en stor sektion, der omhandler virksomheden. Adgangen til denne side er dog ikke 

dominerende, men ligger i en under værktøjslinje i bunden af siden, men er man først inde under 

afsnittet ”About us”, er det meget fyldestgørende. 

LEGO gør meget ud af at formidle deres CSR på deres hjemmeside. Under menupunktet Om os, har 

de flere afsnit som relaterer dertil, men helt direkte og konkret har de et underpunkt, som hedder 

Virksomhedens ansvar, under dette punkt er der yderligere syv underpunkter, hvor to af dem 

ydermere har underpunkter. Ud af det kan vi konkludere, at LEGO i høj grad bruger deres 

                                                 
64 http://www.LEGO.com/dan/info/default.asp?page=values  
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hjemmeside til at kommunikerer deres holdninger til CSR. Og har en meget udførlig beskrivelse 

deraf. 

Et tydeligt eksempel på at LEGO står bag deres holdninger og kommunikationer på hjemmesiden 

ses under punktet ”lovmæssige forhold” hvor der står: 

”Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved at 

bruge denne hjemmeside accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi 

dig om ikke at bruge hjemmesiden.”65 

En udtalelse som man sjældent ser, men som understreger, at de står inde for alt på hjemmesiden. 

Et stort minus for LEGO er dog, at når man taster www.LEGO.dk, bliver man ført direkte til 

LEGOs internationale .com hjemmeside, hvor alt er på engelsk. Dette er en ulempe i forhold til 

deres hovedmålgruppe, nemlig børn. 

Dog er det muligt at vælge en dansk version, når man kommer ind under menuen ”about us”, det er 

dog kun virksomhedsinformationen, der ændrer sprog - ikke de andre afsnit og afdelinger. 

 

- 3.3.5 Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde. 

LEGO har etableret “The Right to Play for All Foundation” i 2003. Dette styrker i høj grad deres 

engagement og viser samtidig, at der er sammenhæng mellem det, de siger, og det de gør. 

LEGO viser også medmenneskelig vilje ved årligt at donere et stort antal LEGO produkter gennem 

internationale NGOer. 

”Mere end 5.000 LEGO æsker er delt ud via Red Barnet og SOS Børnebyerne. Næsten 10.000 

LEGO æsker er blevet delt ud til børn, der er indlagt på offentlige hospitaler og andre store 

institutioner.”66 

Donationerne har selvfølgelig en vis reklameværdi og kan være med til at øge efterspørgslen på 

LEGOs produkter. De giver noget, men får klar noget igen. 

Disse tre eksempler viser at der er handling mellem LEGOs ord. LEGO viser også her, at deres 

CSR aktiviteter er ægte ved at nævne tildelingen af prædikatet best buy i 2003 fra den engelske 

forbrugervirksomhed Ethical Consumer.  

Sammenhængen mellem holdning og handling kan ses flere steder på LEGOs hjemmeside. Blandt 

andet har LEGO udviklet LEGO Educational Division, LEGO Interactive og the LEGO Learning 

Institute, som ikke kun er beregnet til børn, men også til voksne. 

                                                 
65 http://www.LEGO.com/dan/info/default.asp?page=legalnotice  
66 http://www.LEGO.com/dan/info/default.asp?page=charity  
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Hvert år uddeler LEGO Fonden LEGO prisen. Prisen gives for ekstraordinær indsats overfor børn, 

unge eller familier. Seneste pris blev givet til amerikaneren Nicholas Negroponte, der står bag pc'er 

til fattige børn i u-landene. 

 

 

3.3.6 Delkonklusion, LEGO: 

LEGO har tidligere kæmpet med dårlige regnskaber og fyringer, som har givet en del dårlig omtale. 

Men siden LEGO i 2003 og 2004 havde særdeles dårlige regnskabstal, er skuden vendt i 

legetøjskoncernen.  

Og det afspejles selvfølgelig i deres præstationer, og selv om CSR i mange år har været integreret i 

deres kultur, så kan man forvente, at det bliver mere udbredt, når LEGO har fremgang. 

Dette kan for eksempel ses i det jubilæumsgratiale, som LEGO gav deres 4.500 ansatte i december 

2007. Alle ansatte fik 7.500 kr. i forbindelse med LEGOS 75 års jubilæum.  

LEGO har bevist, at man kan skabe en profitabel forretning uden at slække på etik, brand eller 

produktkvalitet. Deres kultur er alsidig og indeholder alle aspekter af deres virksomhed, de er meget 

konsekvente. Deres hjemmeside viser dette i kraftig grad, hvilket også bakker op om, at der er 

handling bag deres ord. Hjemmesiden hjælper i høj grad LEGO med at vise deres kultur, og at CSR 

er en integreret del.  

 

3.4 Konklusion, virksomhedsanalyser: 

I omdømmeundersøgelsen 200967, hvor LEGO ligger på førstepladsen og Vestas og Novo Nordisk 

deler tredjepladsen, kan man, i forhold til undersøgelsen fra 2008, se en forbedring hos alle tre 

virksomheder. LEGOs forbedring er +2,2, Vestas på +3,2 og Novos på +3,0. Nogle af de bedste 

forbedringer i hele undersøgelsen. 

Det viser, at virksomhederne bliver ved med at arbejde på deres omdømme og prøve at forbedre 

deres identitet og kultur udadtil. Hvilket er meget vigtigt, nu hvor det ikke kun er den økonomiske 

bundlinje, der tæller. Hvis en virksomhed er økonomisk profitabel, men ikke lever op til deres 

samfundsansvar, vil det ikke være godt nok. Det var det engang, men nu er kravene bliver meget 

omfattende. 

                                                 
67 Bilag 2 
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Karakteren af medieomtale er afgørende for virksomhedens omdømme, da det er med til at påvirke 

holdningen til virksomheden, og hvis forbrugeren ikke går ind på hjemmesiderne, vil de måske gå 

glip af det positive, som virksomheden selvfølgelig selv påvirker 100 %. 

Noget alle virksomhederne har til fælles er, at de er med i Global Compact, selv om Vestas er meget 

nye på det felt. Det giver god værdi for dem, da det er et verdensomspændende initiativ, som tages 

meget seriøst og derfor giver prestige. 

Alle virksomhederne har CSR integreret i deres kultur, og de gør alle tre meget ud af at 

kommunikere det på deres hjemmeside. Hjemmesiderne er meget stærke midler, da det er 

virksomhedens ansigt udadtil.  

Vi finder også Code of Conduct hos alle tre, som er blevet et yndet værktøj, der benyttes af flere 

store danske virksomheder, til at fastsætte deres kultur.  

CSR er integreret i alle tre virksomheders kultur, og alle tre virksomheder gør en stor indsats for at 

formulerer deres fastholdelse af kultur. 

Vestas udtrykker det f.eks. ved  

”Vestas’ Code of Conduct skal sikre, at alle medarbejdere og andre, der handler på vegne af 

Vestas, ved, hvad der er korrekt Vestas-adfærd.”68 

Vestas-adfærd, en bestemt måde at opfører sig på, en kontrolleret måde at agere, som skal give 

ensformighed inden for virksomheden. 

Der er ingen tvivl om, at Novo Nordisk, Vestas og LEGO har en bred vifte af grunde til at lægge 

stor vægt på deres CSR, men når alt kommer til alt, er det vigtigste, at deres arbejde munder ud i 

positive ændringer - forbedringer på alle de områder, som CSR omfatter, og det kan vi konkludere, 

at de gør. 

                                                 
68 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/kultur.aspx  
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4. Alternative regnskaber 

Regeringen lavede i maj 2008 en handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Formålet med 

denne handlingsplan beskrives i store træk i forordet: ”Regeringen ønsker med denne handlingsplan 

at fremme samfundsansvar og understøtte, at danske virksomheder i højere grad drager fordel af at 

være i en global førerposition, når det gælder erhvervslivets samfundsansvar. Det skal bidrage til 

målet om, at Danmark og danske virksomheder bliver internationalt kendt for ansvarlig vækst.”69 

I handlingsplanen nævnes en lang række tiltag fra regeringens side, som skal understøtte målet om 

en højere grad af samfundsansvar i danske virksomheder. Heraf kan nævnes; 

 

− et nyt kommunikationsforum om samfundsansvar på internettet – www.samfundsansvar.dk 

− oprettelse af Rådet for Samfundsansvar som skal komme med anbefalinger til regeringen, 

erhervslivet og organisationer 

− at gøre det lovpligtigt for større virksomheder at rapportere om samfundsansvar i 

ledelsesberetningen i deres årsrapport 

− udarbejdelse af en fremskridsrapport, som gør status over danske virksomheders arbejde 

med samfundsansvar i henhold til FN’s Global Compact 

 

På hjemmesiden for det nye kommunikationsforum – www.samfundsansvar.dk – listes en række 

principper, standarder og retningslinier for virksomheder, som ønsker at arbejde med 

samfundsansvar.  

Et udpluk heraf beskrives nærmere under de regnskabsformer, de relaterer sig til, derudover kan 

nævnes: 

• AA1000 – Et dialogværktøj hvor der løbende rapporteres på virksomhedens niveau og mål 

for fremtiden. Formålet med AA1000 er, at kombinere virksomhedens værdier med nogle 

præstationsmål og en vurdering fra virksomhedens interessenter. AA1000 består både af 

nogle principper og nogle processtandarder. 

• Carbon Disclosure Project – Et britisk initiativ, som indsamler og offentliggør virksomheder 

over hele verdens CO2-udledning. 

• ISO-standarder – internationale standarder inden for bl.a. kvalitet og miljø. ISO tilbyder 

bl.a. certificering af virksomheders miljøledelsessystemer. ISO har planlagt at offentliggøre 

en stadard for social ansvarlighed i 2010. 

                                                 
69 Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, Regeringen maj 2008, www.samfundsansvar.dk. 
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• Social Accountability 8000 – kombineret proces- og performancestandard. SA8000 

fokuserer på medarbejder- og arbejdspladsforhold hos både virksomheden og den 

leverandører. Det er muligt at opnå SA8000-certificering. 

• Klimakompasset – tilbyder hjælp til at udarbejde et CO2-regnskab for virksomheder. 

 

Vi har foretaget en undersøgelse af CSR-rapporteringen for de 50 største virksomheder i Danmark. 

Et uddrag af resultatet af denne undersøgelse kan ses nedenfor. 

 

Top1000 placer-
ing Firmanavn: 

CSR-
rap. 

Bæredygtig-
hedsrap. 

Grønt 
regns. 

Socialt 
regns. 

Etisk 
regns. 

Andre CSR-
redegørelser GRI 

Global 
Compact 

1 A.P. Møller Mærsk         

2 
Danske Bank - kon-
cern... x        

3 ISS        x 
4 DONG Energy   x(2)   x x  
5 Carlsberg x(1)      x  
6 Nykredit  x     x x 
7 Nordea x      x x 
8 Arla Foods x  x(2)     x 
9 Danish Crown   x(2)      

10 Novo Nordisk  x(1) x    x x 
          

(1): integreret I årsrapporten 
(2): For dele af virksomheden, f.eks. større anlæg m.v. 
(3): Miljøredegørelse 

Kilde:www.top1000.dk og egen tilvirkning 1 
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5. Grønne regnskaber 

5.1. Hvad er grønne regnskaber? 

Et grønt regnskab dækker over virksomheders rapportering omkring miljømæssige forhold til 

offentligheden. 

Grønne regnskaber kan inddeles i to kategorier – lovpligtige og frivilligt aflagte. 

Virksomheder som har pligt til at aflægge grønne regnskaber, kaldet listevirksomheder, skal følge 

en række regler jvf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1515 af 14. december 2006. Lovpligtige 

grønne regnskaber skal opbygges af fire dele: 

 

Basisoplysninger70 

”§5. Det grønne regnskab skal indeholde følgende basisoplysninger: 

1) Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse, CVR-nummer og P-nummer, samt oplysning 

om, hvilken myndighed der er tilsynsmyndighed for virksomheden. For dattervirksomheder 

oplyses endvidere navn og adresse på moder- eller holdingvirksomhed samt eventuel 

ultimativ moder- eller holdingvirksomhed, der har bestemmende indflydelse. 

2) Virksomhedens branchebetegnelse samt det eller de punkter på listen i bilag 1, som 

virksomheden er godkendt under. 

3) Oplysning om hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter. 

4) Oplysning om de væsentligste af virksomhedens miljøgodkendelser, herunder oplysninger 

om recipient for direkte udledning af spildevand, samt om tilslutningstilladelser til offentlige 

spildevandsanlæg. 

5) Dato for seneste revision af virksomhedens miljøgodkendelse. 

6) En kort, kvalitativ beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der 

kendetegner virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle væsentlige biaktiviteter.” 

 

Ledelsens redegørelse71 

”§6. Ledelsens redegørelse skal som minimum omfatte: 

1) Oplysning om, hvorfor ledelsen anser de valgte oplysninger, jf. §7, stk.1, for at være 

væsentlige for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning. 

                                                 
70 Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1515 af 14. december 2006. 
71 Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1515 af 14. december 2006. 
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2) Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har en miljøpolitik, og i givet fald, en redegørelse 

for miljøpolitikken, de væsentligste miljømål, samt hvilke konkrete resultater der i 

regnskabsåret er opnået, herunder også på energi-, transport- og affaldsområdet. 

3) En beskrivelse af om virksomheden stiller miljøkrav til sine leverandører, og i givet fald, 

hvordan. 

4) En redegørelse for, hvordan medarbejderne inddrages i virksomhedens miljøarbejde 

generelt. 

5) En beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv 

og støj i forbindelse med produktionsprocesserne. 

6) En redegørelse for, hvad virksomheden i regnskabsåret har gjort for at afhjælpe skete 

vilkårsovertrædelser og for at forebygge eventuelle gentagelser. 

7) Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har modtaget væsentlige klager, som har ført til, at 

virksomheden af egen drift har foretaget drifts- eller indretningsmæssige ændringer på 

virksomheden i regnskabsåret. 

8) Oplysninger om eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til det senest indsendte grønne 

regnskab samt baggrunden herfor.” 

 

Oplysninger om miljøforhold72 

”§7. Det grønne regnskab skal indeholde følgende oplysninger om miljøforhold: 

1) En opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer samt 

væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som a) indgår i 

produktionsprocesserne, b) udledes af virksomheden til luft, vand og jord, c) indgår i 

virksomhedens produkter, eller d) indgår i virksomhedens affald. 

2) Oplysninger om det totale volumen af røggasser og spildevand, som udledes. 

3) Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og –håndtering, herunder oplysninger om 

a) den samlede affaldsmængde, b) hvilke mængder der heraf går til henholdsvis 

genanvendelse, forbrænding og deponering, c) opdeling af affaldsmængden på væsentlige 

fraktioner og d) virksomhedens indsats til sortering af affaldet. 

4) Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold. 

Stk. 2. Hvis en eller flere af oplysningerne i stk. 1 ikke er relevante for virksomheden, skal dette 

tillige oplyses. 

                                                 
72 Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1515 af 14. december 2006. 
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§8. Det grønne regnskab skal indeholde oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold 

gennem de sidste 5 år, inkl. det aktuelle regnskabsår, i det omfang oplysningerne foreligger i 

virksomhedens grønne regnskaber for de foregående regnskabsår. Der skal som minimum 

redegøres for de oplysninger, der fremgår af §7, stk. 1, nr. 1-2 og nr. 3, litra a og b.” 

 

Resumé af egenkontrol73  

”§9. Det grønne regnskab skal indeholde et resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, 

der på en overskuelig måde viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til 

godkendelsens vilkår.” 

 

Der er desuden en række krav til oplysningernes form: 

”Oplysningernes form74 

§10. Oplysningerne i §§5-9 skal opstilles og fremlægges i en overskuelig form beregnet på 

information af en ikke fagligt kyndig læser. 

Stk. 2.  For oplysningerne nævnt i §7 skal det oplyses, om de angivne værdier er målt, beregnet 

eller anslået. 

Stk. 3.  Oplysningerne nævnt i §7, stk. 1, nr. 1-3, skal angives i absolutte tal regnet for hele 

regnskabsåret. Oplysninger om stoffer kan samles mængdemæssigt i stofgrupper, eventuelt 

efter stoffernes farlighed. 

Stk. 4.  Uanset stk. 3 kan virksomhedens til beskyttelse af konkurrencefølsomme oplysninger vælge 

at angive oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer, jf. §7, stk. 1 nr. 1, i relative tal 

for året med udgangspunkt i basisåret, jf. Stk. 5, som indeks 100. Det skal i så fald fremgå af 

ledelsens redegørelse, jf. §6, hvorfor virksomheden finder det nødvendigt at indeksere de 

pågældende oplysninger. 

Stk. 5.  Vælges indeksering som nævnt i stk. 4 skal basisåret angives. For virksomheder, der ikke 

tidligere har aflagt grønt regnskab, skal basisåret være det år, der ligger udmiddelbart 

forud for det første grønne regnskabsår. Alternativt kan det første grønne regnskabsår 

anvendes som basisår. 

Stk. 6.  Ændrer virksomheden metoder eller grundlag for måling eller opgørelse, skal dette oplyses 

sammen med en forklaring om årsagen hertil og betydningen heraf for regnskabet. For det 

                                                 
73 Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1515 af 14. december 2006. 
74 Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1515 af 14. december 2006. 
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regnskabsår, i hvilket skiftet sker, foretages og gengives i regnskabet en opgørelse efter 

både den hidtige og den nye metode eller grundlag.” 

 

Hvis en virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge grønt regnskab, ønsker at få offentliggjort 

deres grønne regnskab hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen, skal dette opbygges på samme måde 

som de lovpligtige - dog med undtagelse af afsnittet ”resumé af egenkontrol”. 

 

Virksomheder, som er EMAS-registrerede, kan vælge at lave en miljøredegørelse i stedet for et 

grønt regnskab. 

 

Eco-Management and Audit Scheme 

”Eco-Management and Audit Scheme” (EMAS) er en europæisk certificeringsordning rettet mod 

virksomhedens miljøledelsessystem. Miljøstyrelsen beskriver EMAS som det mest ambitiøse 

miljøledelsessystem en virksomhed kan blive certificeret til. Derfor er en EMAS-certificering 

samtidig en blåstempling af virksomhedens miljøarbejde og kan erstatte det årlige miljøregnskab, 

som mange virksomheder ellers er forpligtet til at lave. Ordningen kan bruges af alle typer 

virksomheder og organisationer i industri, service og det offentlige. 

 

For at opnå EMAS-godkendelse skal virksomheden/organisationen: 

1. Lave en indledende miljøgennemgang 

2. Forbedre deres miljøindsats løbende udover hvad loven kræver 

3. Udarbejde en miljøpolitik og sætte nye mål for miljøarbejdet 

4. Offentliggøre en årlig miljøredegørelse 

5. Inddrage medarbejderne aktivt i miljøarbejdet 

 

En miljøredegørelse beskriver gerne virksomhedens fremskridt angående for eksempel 

affaldsreduktion, energi- eller råvareforbrug. En EMAS-registrering kræver generelt at 

virksomheden mindsker den direkte miljøpåvirkning af deres arbejde og den indirekte påvirkning 

fra deres produkter og serviceydelser. 

Miljøstyrelsen har autoriseret en række uafhængige eksperter (verifikatorer), der skal vurdere de 

oplysninger, virksomheden leverer. Efter en verifikator har sagt god for virksomhedens oplysninger 

og miljøledelsessystem, udsteder Miljøstyrelsen den formelle godkendelse. 
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EMAS-certificeringen er ikke i sig selv en vurdering af virksomhedens miljøperformance. EMAS 

bekræfter, at virksomheden har et miljøledelsessystem og dermed konstant arbejder med at mindske 

belastningen af miljøet. Som virksomhed skal man altså have et miljøledelsessystem for at komme i 

betragtning til EMAS. EMAS omfatter ikke i sig selv spørgsmål om arbejdsmiljø, men det gør de 

mest benyttede miljøledelsessystemer. EMAS har et logo, som en certificeret virksomhed kan bruge 

i deres kommunikation. 

EMAS blev oprettet af EU i 1993 og er revideret i 2001. 

 

5.2. Hvilke virksomheder laver grønne regnskaber? 

Ud over listevirksomhederne, som ifølge loven skal aflægge grønt regnskab, er der virksomheder 

fra mange forskellige brancher, som vælger frivilligt at indsende et grønt regnskab til Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen. 

En søgning efter frivilligt aflagte grønne regnskaber på www.cvr.dk giver 113 regnskaber, bl.a. fra 

Coloplast A/S Kvistgård, Høng Komposteringsanlæg, Munck Asfalt A/S, Print Production A/S og 

Tønder Golfklub. 

Der findes desuden virksomheder, som udarbejder grønne regnskaber på frivillig basis, men ikke 

indsender disse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. I stedet offentliggøres regnskaberne på 

virksomhedernes hjemmesider, som det er tilfældet med de af Arlas mejerier, som ikke har pligt til 

at aflægge grønt regnskab. 

 

5.3. Virksomhedsanalyse – Grønt regnskab 

For at undersøge hvor godt en miljøredegørelse for en EMAS-registreret virksomhed lever op til 

lovkravene til grønne regnskaber, har vi valgt at sammenholde Grundfos miljøredegørelse for 2008 

med disse. 

 

Basisoplysninger 

Grundfos miljøredegørelse informerer om virksomhedens navn, samt hvilke anlæg i hvilke byer 

redegørelsen omfatter i det indledende resumé. CVR- og P-numre samt hvilken myndighed, der er 

tilsynsmyndighed for virksomheden, fremgår ikke. 

Det fremgår ikke af redegørelsen, hvilken branche Grundfos tilhører. 

Under hvert anlæg er beskrevet hvilke aktiviteter anlægget beskæftiger sig med. Der er desuden en 

liste over aktiviteter under EMAS-attestationen, som er vist med dato. 
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I afsnittet ”væsentlige miljøforhold” beskrives de miljøforhold, som er udpeget som væsentlige.  

Sammenlignet med kravene til lovpligtige grønne regnskaber mangler Grundfos miljøredegørelse 

for 2008 altså nogle få basisoplysninger. 

 

Ledelsens redegørelse 

Grundfos A/S miljøpolitik fremgår af afsnittet ”politikker”, og der vises en opgørelse over 

væsentlige miljømål samt opfyldelse i 2008 på bl.a. energi- og affaldsområdet. Det oplyses ikke, 

hvorfor ledelsen anser de valgte oplysninger som værende væsentlige for forståelsen af 

virksomhedens miljøpåvirkning. Dog listes en række kriterier, som indgår ved fastlæggelsen af de 

væsentlige miljøforhold. 

I afsnittet ”indkøb og partnerskab” beskrives at Grundfos har integreret miljøledelse i 

indkøbsfunktionens daglige arbejde og i samarbejdet med leverandørerne. Der nævnes dog ingen 

specifikke krav til leverandørerne.  

Det beskrives i resuméet, at medarbejderne indrages i virksomhedens miljøarbejde, og at de 

kommer med mange miljøforbedringsforslag. 

De arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med 

produktionsprocesserne, er nævnt flere steder i redegørelsen bl.a. under ”væsentlige miljøforhold”. 

De forskellige områder indenfor arbejdsmiljø beskrives nærmere under medarbejderafsnittet. 

Det fremgår ikke af redegørelsen, hvad Grundfos har gjort for at afhjælpe skete vilkårsovertrædelser 

og for at forebygge eventuelle gentagelser. Det fremgår heller ikke om Grundfos har modtaget 

væsentlige klager. 

Der forefindes ikke oplysninger om eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til den senest 

indsendte miljøredegørelse. 

I kategorien ledelsens redegørelse opfyldes ca. halvdelen af lovkravene. 

 

Oplysninger om miljøforhold 

Miljøregnskabet sidst i redegørelsen er en opgørelse af Grundfos forbrug af energi, vandråvarer og 

forurenende stoffer fordelt på forbrug, kemikalier, luftemissioner, spildevand og affald. I 

opgørelsen fremgår forbruget både på de enkelte anlæg og Grunfos som helhed. 

Den samlede affaldsmængde fremgår ikke direkte, men kan udledes, da vægten af kemikalieaffaldet 

oplyses i miljøregnskabet, og det oplyses i afsnittet om affald under ”eksternt miljø”, at 

kemikalieaffaldet udgør 13% af den samlede affaldsmængde. 
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Det fremgår i samme afsnit, hvilke typer af affald der genanvendes samt hvilke mængder. 

Affaldsmængden er illustreret i et cirkeldiagram, men procentvise fordelinger af de forskellige typer 

af affald. Det oplyses, at Grundfos gør en stor indsats for at sortere affaldet, så mængden til 

genanvendelse kan øges. 

Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold fremgår under ”eksternt miljø”. 

Oplysninger om udviklingen i Grundfos miljøforhold gennem de sidste 5 år fremgår ikke af 

redegørelsen. 

Oplysningerne om miljøforhold lever fint op til lovkravene med enkelte undtagelser. 

 

Resumé af egenkontrol 

Grundfos miljøredegørelse indeholder ikke et resumé af virksomhedens egenkontrol. 

Denne del af lovkravene bliver dermed ikke opfyldt af Grundfos miljøredegørelse. 

 

Oplysningernes form 

Oplysningerne i Grundfos miljøredegørelse er opstillet og fremlagt i en overskuelig form, som 

opfylder formålet om information af en ikke fagligt kyndig læser. 

Det fremgår af afsnittet ”eksternt miljø”, at luftemissioner er beregnet og spildevand målt, mens det 

ikke fremgår om værdierne for el, vand, varme og affald er målt, beregnet eller anslået. 

Oplysningerne i miljøregnskabet angives i absolutte tal for hele regnskabsåret. 

Oplysningernes form svarer altså med enkelte undtagelser til lovkravene. 

 

5.4. Delkonklusion - grønne regnskaber 

Baseret på vores gennemgang af Grundfos miljøredegørelse sammenlignet med kravene til 

lovpligtige grønne regnskaber kan vi konkludere, at Grundfos miljøredegørelse opfylder kravene til 

oplysninger om miljøforhold tilfredsstillende. Grundfos redegørelse har dog enkelte mangler, når 

det kommer til basisoplysninger og oplysningernes form samt væsentlige mangler i ledelsens 

redegørelse og intet resumé af egenkontrol. 

For en interessent, som ønsker at kunne vurdere en virksomheds præstationer på det miljømæssige 

område, samt at sammenligne dette med andre virksomheders præstationer, mener vi, at afsnittet 

med oplysninger om miljøforhold er det vigtigste. 

Vi konkluderer derfor, at miljøredegørelser fra EMAS-certificerede virksomheder sagtens kan 

sammenlignes med lovpligtige grønne regnskaber. 
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6. Sociale regnskaber 

6.1. Hvad er Sociale Regnskaber? 

Et socialt regnskab er en virksomheds rapportering omkring sociale forhold såsom sygefravær, 

medarbejdertilfredshed, økonomisk støtte til foreninger m.v. 

Der er endnu ingen lovkrav om aflæggelse af sociale regnskaber, og de udarbejdes derfor 

udelukkende på frivillig basis. 

 

Konsulentvirksomheden ValueCreator har med støtte fra Beskæftigelsesministeriet gennemført et 

projekt om sociale regnskaber i mindre og mellemstore virksomheder og publiceret en rapport om 

erfaringerne fra dette projekt.  

I denne publikation fremkommer en række anbefalinger til virksomheder, som vil aflægge et socialt 

regnskab75; 

• Sammenhæng med det økonomiske regnskab 

Rapporteringen bør tage afsæt i virksomhedens individuelle forhold og kan samtidig 

integreres i virksomhedens samlede rapportering. 

• Intern og ekstern rapportering 

Under forudsætning af, at virksomheden rapporterer om sit sociale engagement – processen 

og aktiviteterne – skal den overveje mulighederne for henholdsvis intern og ekstern 

rapportering. 

• Indhold 

Rapporteringen kan eksempelvis indeholde følgende hovedbestanddele: 

Indholdsfortegnelse – Overblik og hovedindtryk. 

Ledelsesberetning – Forklaring på hvorfor virksomheden engagerer sig socialt og 

rapporterer om det. 

Generel præsentation af virksomheden – Virksomhedens størrelse, produkter/ydelser m.v. 

Virksomhedens sociale engagement i helheden – Hvordan det sociale engagement kommer 

til udtryk i virksomhedens værdigrundlag, mål, strategier m.v. 

Den sociale indsats – Det sociale engagement i praksis. 

Anvendt regnskabspraksis – Hvilke metoder, der ligger til grund for det sociale regnskab. 

                                                 
75 ValueCreator: Sociale regnskaber i mindre og mellemstore virksomheder. s. 27-29. 
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Verifikation – Eftersom der er tale om frivillighed i forbindelse med sociale regnskaber 

stilles der ikke krav til verifikation, men det kan øge troværdigheden af de i rapporteringen 

indeholdte informationer. 

• Form og omfang 

Det anbefales, at virksomheden vælger en komprimeret form, så indholdet er overkommeligt 

at komme igennem. 

• Vurdering/evaluering 

Det anbefales, at virksomheden første gang denne arbejder med sit sociale engagement, ikke 

drager forhastede konklusioner, såfremt de ønskede resultater ikke er indtruffet. Desuden 

anbefales det, at virksomheden foretager evaluering/vurdering internt før processen 

genneføres eksternt. Endvidere anbefales det, at virksomheden beretter om såvel de positive 

som de negative erfaringer med udmøntningen af det sociale engagement. 

 

Det Sociale Indeks 

Det sociale indeks er et gratis dialogværktøj om virksomheders sociale ansvar udviklet i Danmark.  

Virksomheder kan tilslutte sig det sociale indeks og på den måde signalere, at virksomheden 

arbejder for øget medarbejdertrivsel og forbedring af sit sociale engagement. 

Det sociale Indeks blev udviklet i 2000 i et samarbejde mellem Socialministeriet, KPMG og 

Socialforskningsinstituttet og har gennemgået flere revideringer siden. Det bestyres for tiden af 

PriceWaterhouseCoopers.76 

Det Sociale Indeks tager udgangspunkt i idealet om det rummelige arbejdsmarked og tager afsæt i 

de fire rummelighedsprincipper: 

• Forebyggelse 

• Fasholdelse 

• Rekruttering 

• Involvering 

Det Sociale Indeks lægger op til en proces, hvor en arbejdsgruppe af udvalgte medarbejdere og 

ledere nedsættes og forskellige aspekter af det at handle etisk og være en socialt ansvarlig 

virksomhed diskuteres. 

 

 

                                                 
76 www.socialtengagement.dk 
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Blandt temaerne i indekset er 

• Håndteringen af langvarigt sygefravær, 

• Sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv, 

• Seniorpolitik, 

• Kompetenceudvikling af medarbejderne, 

• Integration af personer med nedsat arbejdsevne m.v. 

Arbejdsgruppen kortlægger hvor der er størst behov for at forbedre virksomhedens sociale 

engagement og der udarbejdes herefter en handlingsplan. Processen omkring det sociale indeks 

gentages herefter med et eller to års mellemrum, så gruppen kan vurdere om handlingsplanerne fra 

forrige runde er blevet gennemført, samt om der skal udarbejdes nye handlingsplaner. 

 

Grundfos DK A/S har siden d. 24. januar 2001 været tilsluttet det sociale indeks. 

 

6.2. Hvilke virksomheder laver sociale regnskaber? 

Grundfos udgav i 2001 og 2004 et socialt regnskab samt i 2007 en bæredygtighedsrapport, som 

dækker over både miljømæssige og sociale områder. 

 

Novo Nordisk udgav i 1998 et socialt regnskab, og i 1999 blev det sociale regnskab lagt sammen 

med miljømæssig rapportering, da Novo Nordisk valgte at udgive en ”Environmental and social 

report”. I 2001 blev socio-økonomiske aspekter indraget, og rapporten skiftede navn til ”Triple 

bottom line report”. I årene 2001-2003 udgav Novo Nordisk en række ”Sustainability reports” – på 

dansk bæredygtighedsrapporter – og fra 2004 har rapportering omkring samfundsansvar været en 

del af årsrapporten. 

 

Vores undersøgelse af CSR-rapportering for de 50 største virksomheder i Danmark viser, at ingen 

af dem laver sociale regnskaber.77 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Bilag 3. 
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6.3. Virksomhedsanalyse – Socialt regnskab 

For at klarlægge hvor godt Grundfos sociale regnskab lever op til retningslinierne, har vi valgt at 

sammenligne det sociale regnskab fra 2004 med anbefalingerne i ValueCreators rapport. 

 

Sammenhæng med det økonomiske regnskab. 

Der er ikke umiddelbart en sammenhæng mellem Grundfos sociale regnskab og det økonomiske 

regnskab. Grundfos nævner intet fra deres finansielle årsrapport i det sociale regnskab, og der 

henvises heller ikke hertil. 

 

Intern og ekstern rapportering. 

Grundfos rapporterer deres sociale engagement eksternt med det sociale regnskab for 2004. 

 

Indhold. 

Grundfos sociale regnskab for 2004 dækker punkterne indholdsfortegnelse, ledelsesberetning, 

virksomhedens sociale engagement i helheden og den sociale indsats tilfredsstillende. 

Eksempelvis beskrives oprettelsen af et center for sundhed og trivsel hos Grundfos samt 

partnerskabsaftaler med Bjerringbro Kommune, Viborg Amt og den selvejende institution 

Formidlingscenter Viborg, som dækker seks midtjyske kommuner.78 

Der mangler dog et afsnit med generel information om virksomheden og anvendt regnskabspraksis, 

for at anbefalingerne fra ValueCreators rapport efterleves fuldstændigt.  

 

Grundfos sociale regnskab er ikke verificeret af en revisor, men det oplyses at Grundfos har opnået 

certificering af deres sociale ansvar ud fra Det Sociale Indeks.79 

 

Form og omfang. 

Grundfos sociale regnskab fylder 23 sider inkl. forside og indholdsfortegnelse. Regnskabet 

indeholder mange illustrationer og søjlediagrammer, hvilket gør det både let læseligt og 

overkommeligt at komme igennem. 

 

 

 
                                                 
78 Grundfos sociale regnskab 2004, s. 10 og 12. 
79 Grundfos sociale regnskab 2004, s. 13-14. 
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Vurdering/evaluering. 

Grundfos beretter med en enkelt undtagelse kun om positive resultater i det sociale regnskab. 

Undtagelsen består i, at målet for funktionærer ansat på særlige vilkår ikke nået i 2004.80 Dette 

skaber tvivl om troværdigheden af Grundfos sociale regnskab. Der kan være tale om, at Grundfos 

stort set kun har opnået positive resultater, men det er svært at undgå at spekulere i, om der er 

sorteret i resultaterne inden offentliggørelse. 

 

6.4. Delkonklusion - sociale regnskaber 

Grundfos sociale regnskab for 2004 lever nogenlunde op til anbefalingene fra ValueCreators 

rapport. De meget løse anbefalinger gør dog, at virksomhederne kan ende med at lave meget 

forskellige sociale regnskaber, hvilket vil gøre sammenligning vanskelig. 

 

Da det ikke har været muligt at finde et socialt regnskab blandt de 50 største virksomheder i 

Danmark samt at de virksomheder, som tidligere har lavet sociale regnskaber enten er gået bort fra 

at lave separate alternative regnskaber eller er gået over til en anden rapporteringsform, må vi 

konkludere, at begrebet sociale regnskaber ikke har vundet tilstrækkelig indpas i danske 

virksomheder til, at vi vil beskæftige os yderligere med dem i opgaven.

                                                 
80 Grundfos sociale regnskab 2004, s. 20. 
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7. Etiske regnskaber 

7.1. Hvad er Etiske Regnskaber? 

Et etisk regnskab er en alternativ regnskabsform, hvor virksomheder forholder sig til bredere 

hensyn end blot de miljømæssige eller sociale. Et etisk regnskab vil typisk indeholde 

virksomhedens værdigrundlag og holdninger til forskellige emner såsom arbejdsmiljø, 

menneskerettigheder m.v. samt en vurdering fra virksomhedens interessenter af, om virksomheden 

lever op til sine værdier og holdninger i praksis.81 

 

Idéen til etisk regnskab er udviklet på Handelshøjskolen i København i 1988 af professor, dr. polit. 

Peter Pruzan og lektor, dr. phil. Ole Thyssen. Teorien og metodikken blev videreudviklet af et 

forskerteam bestående af ovennævnte samt Thorbjörn Meyer (forskningslektor, Ph.F., 

Handelshøjskolen i København), som ledede udviklingsprojektet hos Sparekassen Nordjylland. 

Øvrige deltagere i projektet var bl.a. Mette Morsing (nu professor, Ph.D., CBS), lektor, cand.psych. 

Lars Maach (Danmarks Lærerhøjskole) og cand.scient.soc. Tom Bjerregaard (nu specialkonsulent, 

FOA Kampagne og analyse og erhvervs Ph.D. studerende, RUC).82 

Peter Pruzan nævner en afgørende årsag til udviklingen af det etiske regnskab: 

” ...den voksende interesse blandt filosoffer, økonomer og virksomhedsledere for mere 

helhedsorienterede former for selv-iagttagelse og selv-vurdering i organisationer og for et bredere 

repertoire af begrundelser for beslutninger end kortsigtede overskud – at ”det kan betale sig”.” 83 

 

Instituttet for fremtidsforskning benytter betegnelsen ”virksomhedens politiske kapital” til at 

opgøre, hvor godt en virksomhed lever op til omverdenens etiske krav og har i 1998 udviklet en 

model indeholdende seks kernekrav til en etisk virksomhed.84 

• Ansvarlighed: Hvad gør virksomheden? 

Det er gennem handlinger, at virksomhedens holdninger bliver virkelighed. Ord som 

retfærdighed, ”fair play” og samvittighedsfuldhed er med til at beskrive dette kernekrav. 

 

 

 

                                                 
81 Dyhr, Villy (1999): ”De nye regnskaber”, Tidskrift for arbejdsliv nr. 2/1999. 
82 Hjelmar, Ulf (red.) (1997): Etisk Regnskab – Værdistyring og resultatmåling. København: Frydenlund. 
83 Hjelmar, Ulf (red.) (1997): Etisk Regnskab – Værdistyring og resultatmåling. København: Frydenlund, s. 53. 
84 Larsen, Gitte, Steen Svendsen og Carsten Beck (1998): ”Den nye politiske markedsplads”, Fremtidsorientering nr. 
2/1998. 
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• Legalitet: Hvad må virksomheden? 

At overholde love, regler, brancheforskrifter og –aftaler er et minimumskrav. Det forventes, 

at virksomheden udviser et større engagement end det – både på indenlandske og 

udenlandske markeder. 

• Kompetence: Hvad kan virksomheden? 

Virksomheden skal have faglig og saglig indsigt i problemstillingerne og være i stand til at 

omsætte dem i formaliserede handlingsplaner, til at opbygge og følge procedurer og til at 

følge op på tidligere initiativer. 

• Engagement: Hvad vil virksomheden? 

Virksomheden skal være en central aktør og drivkraft i samfundet. Det forventes, at den er 

proaktiv og gerne uopfordret bidrager med idéer og løsningsforslag på samfundsrelevante 

problemer og konflikter. 

• Gennemsigtighed: Hvilke informationer giver virksomheden? 

Virksomheden skal være imødekommende og i dialog med sin omverden. Virksomheden 

skal på eget initiativ fremlægge let tilgængelige informationer om dens virke og være åben 

for udveksling af synspunkter og samarbejde med dens interessenter. 

• Troværdighed: Kan man stole på virksomheden? 

Dette krav gælder alle de øvrige kernekrav. Virksomhedens ansvarlighed, legalitet, 

kompetence, engagement og gennemsigtighed skal være troværdig, dvs. virksomheden 

forventes at være åben, ærlig, parat til at indrømme fejl og stå ved det, den siger. 

 

Christian Bak har opstillet en række afsnit, som et officielt etisk regnskab typisk indeholder:85 

1. Ledelsens beretning. 

Indeholder eksempelvis information om hvorfor ledelsen har valgt at lave et etisk regnskab, 

karakteren af den indsats organisationen har foretaget sig, hvilke forslag fra interessenterne 

der ikke er opnået enighed om og hvordan ledelsen arbejder med værdigrundlaget og det 

etiske regnskab. 

2. Definition af etisk regnskab. 

En forklaring på hvad et etisk regnskab er og hvad det kan bruges til. 

 

                                                 
85 Bak, Christian (1996): Det Etiske Regnskab – introduktion, erfaringer og praksis. København: Handelshøjskolens 
Forlag. S. 33-36. 
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3. Procesbeskrivelse og fremgangsmetode. 

Indeholder en generel beskrivelse af den fremgangsmetode der førte frem til regnskabet, 

deltagere i processen og statistisk beskrivelse af processen, såsom antal respondenter i 

spørgeundersøgelser, svarprocenter for de enkelte interessenter osv. 

4. Tolkning og kommentarer. 

Indeholder en sammenfatning af resultatet for det pågældende år, overordnede indtryk og 

markante hovedlinier i resultatet kan trækkes frem. Hovedreglen er at tolkningen og 

kommentarerne skal bære præg af problematisering og diskussion fremfor faste 

konklusioner. 

5. Statusopgørelse. 

Indeholder en sammenfatning af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen for hver af de 

udvalgte interessenter. Dette er den mest omfangsrige og centrale del af det etiske regnskab. 

Der kan her være tale om en grafisk fremstilling af resultaterne suppleret med en verbal 

beskrivelse af tallene. Der er som regel hovedvægt på at beskrive udviklingen i resultatet fra 

og med det andet etiske regnskab og der kan her være sammenligning med forrige års 

resultat og/eller en beskrivelse af de mest markante bevægelser i resultatet. 

6. Oversigt over samtlige besvarelser og svarfordelinger. 

Oversigt over det samlede svarmateriale – samtlige besvarelser skal offentliggøres. 

 

7.2. Hvilke virksomheder laver etiske regnskaber? 

Sparekassen Nordjylland præsenterede i 1990 det første etiske regnskab nogensinde.86 Siden har 

Sparekassen skiftet navn til Spar Nord Bank, og deres rapportering om ikke-finansielle forhold har 

ændret sig. Efter at have aflagt etiske regnskaber i en årrække valgte banken at justere processen og 

rapporteringsformen, og det etiske regnskab skiftede navn til Kvalitetsregnskabet. I 2009 er navnet 

endnu engang udskiftet, da Spar Nord har valgt at udgive en CSR-rapport.87 

 

Middelfart Sparekasse udarbejdede i årene 1993-2003 etiske regnskaber. Fra 2004-2007 blev 

regnskabet udvidet til et socialt-etisk regnskab, som også indeholdt en særskilt social redegørelse på 

                                                 
86 Bak, Christian (1996): Det Etiske Regnskab – introduktion, erfaringer og praksis. København: Handelshøjskolens 
Forlag. 
87 CSR-rapport 2009 Spar Nord. 
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basis af manualen fra organisationen Green Network. I 2009 er et afsnit om samfundsværdi/CSR en 

del af den finansielle årsrapport.88 

 

Vores undersøgelse af CSR-rapportering for de 50 største virksomheder i Danmark viser, at ingen 

af dem laver etiske regnskaber.89 

 

7.3. Virksomhedsanalyse – Etisk regnskab 

For at give et billede af hvordan et etisk regnskab ser ud i praksis, og hvor godt det lever op til 

retningslinierne, har vi valgt at medtage Middelfarts social-etiske regnskab fra 2007. 

 

For at kunne vurdere hvor godt Middelfarts social-etiske regnskab fra 2007 lever op til 

retningslinierne, har vi valgt at sammenholde det med Christian Baks liste over typiske afsnit i et 

officielt etisk regnskab (gennemgået under ”Hvad er etiske regnskaber?”). 

 

1. Ledelsens beretning 

Under afsnittet ”Direktionens bemærkninger” gennemgår Middelfart Sparekasses administrerende 

direktør Hans Erik Brønserud væsentlige resultater af spørgeskemaundersøgelsen for de tre 

interessentgrupper – både gode og dårlige resultater. Afslutningsvist beskrives hvilke fordele, der 

har været for Middelfart Sparekasse ved at arbejde med det etiske regnskab, og hvordan det kan 

bruges. 

 

2. Definition af etisk regnskab og 

3. Procesbeskrivelse og fremgangsmetode. 

Disse to afsnit er hos Middelfart Sparekasse blandet lidt sammen i afsnittene ”Socialt-etisk 

regnskab – sådan foregår det” og ”Sådan anvender vi spørgeundersøgelsen”. Der er her både tale 

om en beskrivelse af der socialt-etiske regnskab og værdien af dette samt en mere detaljeret 

beskrivelse af processerne omkring spørgeundersøgelserne og det grundlag, de baserer sig på. 

 

4. Tolkning og kommentarer. 

Under hver interessentgruppe (kunder, medarbejdere og lokale borgere) er der et afsnit, 

”spørgeundersøgelsen for XX”, som beskriver og sammenfatter resultaterne for det pågældende år. 
                                                 
88 www.midspar.dk 
89 Bilag 3. 
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Der er desuden et afsnit med ledelsens kommentarer til spørgeundersøgelsen for den pågældende 

interessentgruppe.  

 

5. Statusopgørelse. 

Resultaterne af spørgeundersøgelsen præsenteres grafisk, og der suppleres med en verbal 

beskrivelse af resultaterne. 

 

6. Oversigt over samtlige besvarelser og svarfordelinger. 

Middelfart Sparekasses social-etiske regnskab afsluttes med en oversigt over samtlige besvarelser 

fordelt på interessentgrupper med sammenligningstal. 

 

7.4. Delkonklusion - etiske regnskaber 

Middelfart Sparekasses social-etiske regnskab for 2007 formår at dække alle de afsnit, der er nævt i 

Christian Baks liste, dog opstillet en smule anderledes. Vi kan derfor konkludere, at regnskabet 

lever godt op til retningslinierne på området. 

 

Da de virksomheder, som startede med at lave etiske regnskaber, enten er gået bort fra at lave 

særskilte alternative regnskaber eller er gået over til en anden form for alternativ rapportering, må vi 

konkludere, at idéen om etiske regnskaber ikke er slået an og vi vil derfor ikke beskæftige os 

yderligere med denne regnskabsform i opgaven. 
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8. Bæredygtighedsrapporter 

8.1. Hvad er bæredygtighedsrapporter? 

Bæredygtighedsrapporter er en alternativ regnskabsform, hvor der rapporteres om sociale, etiske og 

miljømæssige forhold. Vi benytter i denne opgave betegnelsen bæredygtighedsrapporter som en 

samlebetegnelse for både bæredygtigheds-, CSR- og ansvarlighedsrapporter samt lignende rapporter 

med tilsvarende indhold. 

Den mest anerkendte og benyttede vejledning til bæredygtighedsrapportering er udarbejdet af 

Global Reporting Initiative (GRI).90 

 

GRI (Global Reporting Initiative) 

Ceres – en amerikansk non-profit organisation grundlagt i 1989 – etablerede i 1997 Global 

Reporting Inititative (GRI) i samarbejde med United Nations Environment Programme (UNEP). 

Formålet med dette var at udvikle et sæt internationale guidelines for rapportering indenfor 

økonomiske, miljømæssige og sociale områder.91 

 

Global Reporting Initiative (GRI) er en anerkendt ramme for redegørelse om bæredygtighed. GRI 

indeholder principper og indikatorer, som virksomheder kan bruge til at måle og redegøre for deres 

økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer. GRI samarbejder med Global Compact for at 

sikre sammenhæng mellem principper og indikatorer i redegørelsen for samfundsansvar. 

Kernen i GRI’s ramme er deres retningslinjer for bæredygtighedsrapportering, som i 2006 udkom i 

tredje version, og kendt som G3-retningslinjerne. 

GRI’s struktur indeholder kerneindikatorer for redegørelse for økonomiske, miljømæssige og 

sociale forhold samt supplerende indikatorer. Dertil kommer en række principper, som 

virksomheder bør tage højde for i forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af redegørelsen. 

Som virksomhed kan man vælge enten at redegøre i fuld overensstemmelse med GRI-

retningslinjerne eller blot at benytte retningslinjerne som vejledning og inspiration til sin 

redegørelse. 

GRI opererer med tre niveauer af redegørelser; C, B og A. Niveau C repræsenterer den mest simple 

redegørelse som kun indeholder et mindre udsnit af indikatorerne, hvor niveau A er udtryk for 

                                                 
90 www.socialtengagement.dk 
91 www.ceres.org 
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redegørelse i fuld overensstemmelse med GRI’s retningslinjer. Ethvert af de tre niveauer kan 

suppleres med et plus (+), hvis tredjepart har afgivet en uafhængig erklæring om redegørelsen. 

Om en redegørelse er mærket med niveau A, B eller C er et udtryk for, hvor mange GRI-indikatorer 

redegørelsen indeholder, og der er altså ikke tale om en vurdering af redegørelsens kvalitet. 

En virksomhed kan starte på C-niveau med et mindre antal indikatorer og derefter inddrage flere 

indikatorer og opnå et højere niveau. 

GRI har desuden udviklet en række Sector Supplements som tillæg til retningslinjerne. Der er her 

tale branchespecifikke tillæg, som kan støtte op om arbejdet med retningslinjerne. 

Der er bl.a. udarbejdet Sector Supplements for lufthavne, telekommunikation samt logistik og 

transport. 

 

GRI definerer en bæredygtighedsrapport som følgende: 

”En bæredygtighedsrapport udgør en samlet og konsolideret redegørelse, der giver en rimelig og 

afbalanceret præsentation af resultaterne for en given periode. Interessenter skal kunne få direkte 

afgang til alle oplysningerne i rapporten, fra ét enkelt sted, såsom et GRIindholdsindeks. 

Interessenter skal ikke henvises til andre publikationer for at finde oplysninger om GRI’s 

standardoplysninger (f.eks. resultatindikatorer) medmindre interessenten har direkte afgang til 

oplysningerne gennem f.eks. link til en bestemt hjemmeside eller sidetallet i tilsvarende publikation. 

Der er ingen minimumslængde for en rapport hvori der anvendes GRI’s rammer, så længe 

organisationen anvender retningslinjerne og rammedokumenterne på en hensigtsmæssig måde.”92 

 

GRI retningslinjer (G3) 

 

GRI’s retningslinjer for bæredygtighedsrapportering består af en indledende del, som vejleder 

virksomheder i, hvordan de kommer igang med bæredygtighedsrapportering, og i hvilken 

udstrækning de skal bruge GRI’s vejledning. Dertil kommer den egentlige vejledning, som kan 

deles op i tre punkter illustreret nedenfor i figur 1. 

 

                                                 
92 Global Reporting Initiative: Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering. s. 37. 



 63 

Figure 1 

 
Kilde: www.globalreporting.org 1 

 
 

Principper for beskrivelse af rapportens indhold 

Væsentlighed 

Rapportens indhold skal dække alle emner og indikatorer, der er relevante for organisationens 

væsentligste økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger, og alle emner og indikatorer, der 

er af afgørende betydning for interessenternes vurderinger og beslutninger. 

 

Interessent-involvering 

Organisationens interessenter bør indentificeres, og det skal forklares hvorledes disses rimelige 

forventninger tilgodeses. 

 

Bæredygtighedskontekst 

Organisationens resultater skal præsenteres indenfor en bredere bæredygtighedskontekst. 
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Fuldstændighed 

Rapportens indhold skal dække alle væsentlige emner og indikatorer indenfor definitionerne af 

rapportens afgrænsning, så det er muligt for interessenterne at vurdere organisationens økonomiske, 

miljømæssige og sociale resultater i rapporteringsperioden. 

 

Principper til sikring af rapportens kvalitet 

Afbalancering 

Rapporten skal indeholde både positive og negative resultater, så det er muligt at give en fornuftig 

vurdering af organisationens samlede resultater. 

 

Sammenlignelighed 

Spørgsmål og information skal udvælges, samles og rapporteres på den samme måde. 

Informationen skal præsenteres på en måde, som gør interessenter i stand til at analysere ændringer 

i resultaterne over tid og at sammenligne med andre organisationers resultater. 

 

Nøjagtighed 

Informationen i rapporten skal være tilstrækkelig nøjagtig og detaljeret, så interessenter kan vurdere 

organisationens resultater. 

 

Rettidighed 

Informationerne i rapporten skal være tilgængelige tidsnok til, at interessenterne kan træffe 

kvalificerede beslutninger. 

 

Klarhed 

Informationerne skal være tilgængelige på en forståelig måde for de interessenter, der bruger 

rapporten. 

 

Pålidelighed 

Information og processer anvendt ved udarbejdelsen af en rapport skal indsamles, registreres, 

udarbejdes, analyseres og videregives på en måde, så rapporten kan gøres til genstand for 

efterfølgende kontrol af kvalitet og væsentlighed. 
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Vejledning i afgrænsning af rapporten93 

• Afgrænsningen i en bæredygtighedsrapport skal omfatte alle enheder i organisationen med 

væsentlige bæredygtighedspåvirkninger (faktisk og potentiel) og/eller enheder, som den 

rapporterende organisation udøver kontrol over eller har væsentlig indflydelse på, med 

angår økonomiske og driftsmæssige politikker og standarder. 

• Sådanne enheder kan inddrage ved brug af enten indikatorer for driftsmæssige resultater, 

indikatorer for ledelsens resultater eller beretninger. 

• Den rapporterende organisation skal, som et minimum, inkludere følgende enheder i sin 

rapport og anvende følgende tilgang: 

o Enheder, organisationen udøver kontrol over, skal være dækket af indikatorer for 

driftsmæssige resultater, og 

o Enheder, organisationen har væsentlig indflydelse på, skal være dækket af 

oplysninger om ledelsens tilgang. 

• Afgrænsningen for beskrivende oplysninger skal inkludere enheder, som organisationen har 

kontrol over/væsentlig indflydelse på, men som er forbundet med organisationens vigtigste 

udfordringer fordi påvirkningerne er væsentlige. 

• Rapporten skal dække alle enheder inden for rapportens afgrænsning. I forbindelse med 

udarbejdelsen af rapporten, kan en organisation vælge ikke at indsamle data for en specifik 

enhed eller gruppe af enheder inden for den definerede afgrænsning på baggrund af 

ressourcebehov, så længe en sådan beslutning ikke i væsentlig grad ændrer det endelige 

resultat for en oplysning eller indikator. 

 

8.2. Hvilke virksomheder laver bæredygtighedsrapporter? 

Bæredygtighedsrapporter, herunder CSR-rapporter o.l., er blevet meget udbredt i Danmark indenfor 

de seneste år. Vores undersøgelse af CSR-rapportering hos de 50 største virksomheder i Danmark94 

viser, at 38% af virksomhederne laver selvstændige rapporter om bæredygtighed. Yderligere 22% 

rapporterer om bæredygtighed i deres årsrapport.  

 

                                                 
93 Global Reporting Initiative: Retningslinier for bæredygtighedsrapportering. 
94 Bilag 3. 
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Udviklingen indenfor området tyder på, at flere og flere danske virksomheder i fremtiden vil 

integrere deres CSR-rapportering i de finansielle årsrapporter.95 

Vi vil i det følgende fokusere på selvstændige bæredygtighedsrapporter. 

 

8.3. Virksomhedsanalyser – Bæredygtighedsrapporter 

Vi vil undersøge, hvor godt bæredygtighedsrapporter rent praktisk følger vejledningerne fra Global 

Reporting Initiative. Vi har derfor valgt at analysere bæredygtighedsrapporter for to virksomheder, 

som alle rapporterer efter GRIs retningslinier. I vores analyser vil vi fokusere på principperne til 

sikring af rapportens kvalitet. 

 

TDC CSR-rapport 2009 

TDC er et teleselskab, som udbyder telefoni, internet, TV, datakommunikation og andre relaterede 

tjenester til både private kunder og erhvervslivet. 

TDC har rapporteret om miljø siden 2000 og om samfundsansvar siden 2007. 

 

Afbalancering 

TDC’s csr-rapport for 2009 indeholder både informationer om målsætninger, der blev nået i 

rapporteringsåret og målsætninger, som ikke blev nået. Rapporten lever dermed op til kravet om 

afbalancering. 

 

Sammenlignelighed 

Der er sammenligningstal fra 2008 for alle mål og resultater i rapporten, så kriteriet om 

sammenlignelighed af resultaterne over tid er opfyldt. Dog kunne flere års sammenligningstal 

ønskes for at give et bedre billede af udviklingen. 

En del af de mål og resultater, TDC har opstillet i deres csr-rapport, er meget specifikke for netop 

denne virksomhed - f.eks. antal indsamlede brugte mobiltelefoner i TDC Butik. Kriteriet om 

sammenlignelighed med andre organisationers resultater er derfor kun delvist opfyldt. 

 

Nøjagtighed 

TDC’s resultater er både nøjagtige og detaljerede, og interessenterne kan dermed vurdere TDC’s 

resultater. Eksempler på nøjagtighed og detaljering i TDC’s oplysninger omkring resultaterne for 
                                                 
95 http://www.sustainabilityreporting.eu/denmark/index.htm 
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2009 er en meget grundig beskrivelse, af hvordan resultaterne er beregnede, samt hvordan målene 

er definerede. 

 

Rettidighed 

TDC’s CSR-rapport for 2009 er tilgængelig i foråret 2010, og vi mener derfor, at målet om 

rettidighed er opnået. 

 

Klarhed 

Informationerne i CSR-rapporten fremstår i et letlæseligt sprog og kan benyttes af både fagfolk og 

udenforstående. Kriteriet om klarhed er hermed opfyldt. 

 

Pålidelighed 

Informationerne i TDC’s CSR-rapport fremstår på en måde, som kan gøres til genstand for 

efterfølgende kontrol. Vi kan ikke udtale os om indsamling og registrering af oplysningerne, men 

kan mht. de offentliggjorte oplysninger konkludere, at kravet om pålidelighed er opfyldt. 

 

LEGO Progress Report 2009 

LEGO er en legetøjsproducent, som er mest kendt for de populære LEGOklodser. 

LEGO blev tilmeldt Global Compact i 2003 og har siden 2006 rapporteret om samfundsansvar. 

 

Afbalancering 

LEGOs progress report viser både målsætninger, som er opfyldt i 2009 og mål, som ikke blev nået. 

Kriteriet for afbalancering er hermed opfyldt. 

 

Sammenlignelighed 

LEGO har i deres progress report medtaget sammenligningstal fra 2008. For et mindre udvalg af 

resultater, som optræder i starten af rapporten, er der desuden medtaget sammenligningstal for 2006 

og 2007. Kriteriet om sammenlignelighed af resultaterne over tid er dermed opfyldt. 

De mål og resultater, som LEGO har valgt at medtage i deres progress report, er ikke specifikke for 

netop denne virksomhede, og kriteriet om sammenlignelighed med andre organisationers resultater 

er derfor også opfyldt. 
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Nøjagtighed 

Adskillige af resultaterne i LEGOs progress report udspecificeres i tilhørende noter. 

Informationerne i rapporten er både nøjagtige og meget detaljerede. Kriteriet om nøjagtighed er 

opfyldt. 

 

Rettidighed 

LEGOs progress report er underskrevet af eksterne revisorer under 2 måneder efter 

rapporteringsårets udløb, og vi mener derfor, at kriteriet om rettidighed opfyldes. 

 

Klarhed 

Informationerne i LEGOs progress report fremstår i et letlæseligt sprog og kan benyttes af både 

fagfolk og udenforstående. Kriteriet om klarhed er hermed opfyldt. 

 

Pålidelighed 

Resultaterne i LEGOs progress report er gennemgået af eksterne revisorer. Kriteriet om 

pålidelighed er dermed i høj grad opfyldt. 

 

For at give et bedre overblik, har vi opstillet kriterierne i skemaform. 

 TDC LEGO 

Afbalancering Opfyldt Opfyldt 

Sammenlignelighed Delvist opfyldt Opfyldt 

Nøjagtighed Opfyldt Opfyldt 

Rettidighed Opfyldt Opfyldt 

Klarhed Opfyldt Opfyldt 

Pålidelighed Delvist opfyldt Opfyldt 

 

For at klarlægge graden af sammenlignelighed mellem TDC’s CSR-rapport for 2009 og LEGOs 

Progress Report for 2009, har vi valgt at opstille en række resultater fra rapporterne. 

 

 TDC LEGO Kommentar 

Sygefraværsprocent 3,4% 2,9% Beregningen af sygefravær er bedre forklaret 

hos TDC 
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Kvindelig ledere 22% 20% Der er i LEGOs tilfælde kun tale om 

forfremmelser af ansatte kvinder samt 

rekruttering af kvinder til lederstillinger. 

Kundetilfredshed 64% for 2008 119 Der er for LEGOs vedkommende tale om et 

indekstal og for TDC’s vedkommende tale 

om den andel af kunderne, som er tilfredse. 

CO2-forbrug 128.942 tons  Dette tal er ikke tilgængeligt for LEGO 

Vandforbrug 90.000 m3 116.000 m3  

Genanvendelses-

procent på alt affald 

66% 88%  

 

8.4. Delkonklusion – bæredygtighedsrapporter 

Som analysen viser lever både TDC’s CSR-rapport for 2009 og LEGOs Progress Report for 2009 

godt op til retningslinjerne fra GRI. 

Sammenligneligheden er dog ikke helt i top. Mange af de kriterier TDC måler sig på, er ikke at 

finde i LEGOs Progress Report og omvendt. Selv for de områder, hvor begge virksomheder har sat 

sig mål, er der i nogle tilfælde tale om forskellige definitioner af kriteriet og i andre forskellige 

måder at opgøre resultatet på. 

Vi må konkludere, at selvom GRI’s vejledning er meget specifik og detaljeret, så sikrer den ikke, at 

rapporter lavet i overensstemmelse med denne er sammenlignelige. 

For at kunne sammenligne bæredygtighedsrapporter fra virksomheder, som opererer i forskellige 

brancher tilfredsstillende, er det nødvendigt, at der opstilles de samme målekriterier. 
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Konklusion:  

På baggrund af vores analyse ønsker vi at svare på de to spørgsmål i vores problemformulering, 

som er følgende: 

• Om CSR er integreret i virksomhedernes kultur? 

Når virksomheder starter med at arbejde med CSR skal de være opmærksomme på, at CSR 

indebærer etiske og filantropiske ansvar. Meningen med at arbejde med at formidle CSR bliver 

forringet, hvis ansvar, der i realiteten har økonomisk og juridisk karakter, kommunikeres som 

virksomhedens sociale ansvar. Nutidens forbruger stiller i dag høje krav til virksomhedens 

miljømæssige, sociale og etiske ansvar, hvilket gør, at CSR aktiviteter er blevet mere udbredt og 

nødvendigt. 

Herudover skal virksomheder sørge for, at der eksisterer en sammenhæng mellem deres ord og 

handlinger, det er faktisk noget af det vigtigste, hvis holdningen til CSR skal være ordentlig 

integreret i virksomhedens kultur. Og hvis man skal tage virksomheden seriøst. 

Virksomhedernes hjemmesider har vist sig at være meget afgørende for virksomhedernes 

formidling af kultur. Det er selvfølgelig kun virksomhedernes syn på tingene, og det er derfor 

vigtigt at have for eksempel mediernes syn med også eller andre udestående elementer. 

På baggrund af virksomhedsanalysen i kapitel tre kan vi konkludere, at de tre virksomheder, vi har 

valgt, har en yderst integreret CSR kultur. Fordi de i stort set alle aspekter af deres gøren inkluderer 

overvejelser, som omhandler deres samfundsansvar og ikke kun skriver om det, men også gør noget 

ved det og for det. 

”hele otte ud af ti danske virksomheder forventer at CSR vil være vigtigt for deres konkurrenceevne 

om fem år”.96 

Ovenstående citat fra en undersøgelse lavet i 2007 viser at der vil være mere fokus på CSR området 

og der er derfor al grund til at regne med at virksomhederne vil gøre med for at integrere deres CSR 

aktiviteter i deres kultur. 

De små og mellem store virksomheder vil med tiden følge mere og mere med da CSR aktiviteter 

også vil være et krav fra de store virksomheder til deres leverandører. 

For at CSR arbejde skal have den fulde effekt må den være integreret i virksomhedens kultur, det er 

Novo Nordisk, Vestas og LEGO klar over og bruger derfor meget tid og mange ressourcer på det. 

Konklusionen må derfor være at CSR er integreret i de valgte virksomheders kultur og jo mere 

desto bedre. Det er til gavn for virksomheden og samfundet, og det er jo det det hele handler om. 

                                                 
96 http://stratkom.dk/csr.html  
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• Om alternative regnskaber er anvendelige som rapporteringsmetode? 

Vores analyser af en række virksomheders ikke-finansielle rapportering viser, at samtlige 

virksomheder formå at rapportere i overensstemmelse med retningslinjerne på området. 

Inden for miljørapportering har vores analyse vist, at en miljøredegørelse fra en EMAS-cerificeret 

virksomhed kan sammenlignes tilfredsstillende med et lovpligtigt grønt regnskab. 

Vi har, på baggrund af vores undersøgelser, konkluderet, at sociale regnskaber og etiske regnskaber 

ikke har vundet indpas i danske virksomheder, og vi konkluderer derfor ikke på 

sammenligneligheden af disse. 

Indenfor bæredygtighedsrapporter, CSR-rapporter o.l., har vores analyser vist, at virksomheder, 

som rapporterer i overensstemmelse med GRI’s retningslinjer, kan lave vidt forskellige rapporter, 

som kan være yderst vanskelige at sammenligne. 

Vi må på baggrund heraf konkludere, at det udelukkende er på miljøområdet, at retningslinjerne 

sikrer tilstrækkelig sammenlignelighed. 

For mere bred rapportering om samfundsansvar er der behov for strammere regler og fast 

definerede måleområder, for at sammenligneligheden af bæredygtighedsrapporter o.l. vil være 

tilfredsstillende. 
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Bilag 3. Undersøgelse af CSR-rapportering hos de 50 største virksomheder i Danmark 
Top1000 placer-

ing Firmanavn: 
CSR-
rap. 

Bæredygtig-
hedsrap. 

Grønt 
regns. 

Socialt 
regns. 

Etisk 
regns. 

Andre CSR-
redegørelser GRI 

Global 
Compact 

1 A.P. Møller Mærsk         

2 
Danske Bank - kon-
cern... x        

3 ISS        x 
4 DONG Energy   x(2)   x x  
5 Carlsberg x(1)      x  
6 Nykredit  x     x x 
7 Nordea x      x x 
8 Arla Foods x  x(2)     x 
9 Danish Crown   x(2)      

10 Novo Nordisk  x(1) x    x x 
11 Vestas   x(1)     x 
12 Wrist Group A/S         
13 TDC x      x x 
14 DLG         
15 DSV A/S x(1)       x 
16 Coop Danmark x(1)        

17 
United Shipping & 
Tra...         

18 Statoil   x(2)   x x  
19 Scandinavian Tobacco ...        
20 Danfoss x(1)  x    x x 
21 FLSmidth & Co. x(1)       x 
22 D/S Norden x(1)       x 
23 Grundfos  x x(3)    x x 
24 Danisco  x x(2)    x x 
25 VKR Holding (VELUX.. x(1)        
26 Tryg        x 
27 Dansk Shell  x     x  
28 PFA x       x 
29 NKT Holding x(1)       x 

30 
Rockwool Interna-
tiona... x  x      

31 Jyske Bank x(1)        
32 Siemens Wind Power A/... x     x x 
33 Topdanmark x        
34 DT Group         
35 Post Danmark  v       
36 Nomeco         
37 Dagrofa         
38 J. Lauritzen         
39 Egmont         
40 H. Lundbeck  x      x 
41 Solar         
42 MT Højgaard         
43 Bestseller         
44 BRFkredit x        
45 PensionDanmark         
46 LEGO Koncernen  x x    x x 
47 DSB   x      
48 Schouw & Co.        x 
49 Danske Spil x        
50 SAS Scandinavian.. x(1)       x 

(1): Integreret i årsrapporten         
(2): For dele af virksomheden, f.eks. større anlæg 
m.v.        
(3): Miljøredegørelse         

Kilde:www.top1000.dk og egen tilvirkning 2 
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Bilag 3 fortsat 
 
Antal virksomheder som laver selvstændige CSR-rapporter: 9/50 = 18%. 
Antal virksomheder som laver selvstændige bæredygtighedsrapporter: 8/50 = 16%. 
Antal virksomheder som laver selvstændige grønne regnskaber for hele virksomheden: 5/50 = 10%. 
Antal virksomheder som laver selvstændige sociale regnskaber: 0/50 = 0%. 
Antal virksomheder som laver selvstændige etiske regnskaber: 0/50 = 0%. 
Antal virksomheder som laver andre selvstændige CSR-redegørelser: 2/50 = 4%. 
 
Antal virksomheder som laver selvstændige rapporter om CSR:  
 CSR-rapporter: 9 
 Bæredygtighedsrapporter: 8 
 Andre CSR-redegørelser: 2 
 I alt:  19/50 = 38%. 
 
Antal virksomheder som rapporterer om CSR: 
 Selvstændige rapporter: 19/50 = 38%. 
 CSR-rapporter integreret i årsrapporten: 10/50 = 20%. 
 Bæredygtighedsrapporter integreret i årsrapporten: 1/50 = 2%. 
 I alt: 30/50 = 60%. 
 
Antal virksomheder som er tilsluttet Global Compact: 21/50 = 42%. 
Antal virksomheder som følger GRI’s retningslinjer: 13/50 = 26%. 
 
 
 


