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1. Indledning 

 

Globaliseringen medfører, at flere virksomheder udliciterer deres produktion til, eller bruger un-

derleverandører fra, andre lande, såsom Indien, Kina og Taiwan. Da disse lande typisk har en 

anden lovregulering og andre etiske normer end de vestlige, kan virksomheder blive fanget i at 

bryde de vestlige etiske regler, selvom de overholder lovgivningen i de respektive lande. Igen-

nem udviklingen af informationsteknologien er det desuden nemmere for interesseorganisationer 

at kommunikere uforsvarlig opførsel til forbrugerne.  

 

I de seneste år har journalister kunne berette, hvordan store virksomheder såsom Nike og McDo-

nalds solgte produkter, der blev produceret under slavelignende forhold, herunder børnearbejde. 

Journalisterne kunne vise, hvordan store virksomheder udnyttede fattige mennesker, der ikke 

havde mulighed for at protestere.
 1

 
2
 Danske virksomheder blev ligeledes ramt af skandaler med 

efterfølgende forbrugerboykot. Her kan der blandt andet nævnes Jysk, som blev anklaget for at 

bruge underleverandører, som ikke beskyttede sine medarbejdere mod farlige kemikalier.
3
  

 

Globaliseringen, udviklingen i informationsteknologien og fremkomsten af den politiske forbru-

ger er med til at sætte en ny dagsorden for virksomhederne. Forbrugere og aktionærer stiller i 

dag krav om en ordentlig behandling af mennesker og miljø.
4
 For at imødekomme denne efter-

spørgsel har flere virksomheder indført CSR-rapporter, som skal overbevise forbrugerne og akti-

onærerne om, at virksomheden er økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig.  

 

En af de danske virksomheder der udarbejder en CSR-rapport er Cheminova, der bl.a. udvikler 

og producerer plantebeskyttelsesmidler, som sælges til en stor del af verden. Virksomheden fik 

stor mediebevågenhed i 50erne på grund af miljøforurening, og for fire år siden var Cheminova 

igen igennem en mediestorm efter at en dokumentarudsendelse satte spørgsmålstegn ved virk-

somhedens produktion i Indien.
5
 Derudover måtte Cheminova opleve en meget negativ presse-

                                                 
1
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/970385.stm 

2
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/1949145.stm 

3
 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=5867946 

4
 Etik i erhvervslivet – virksomhedernes samfundsmæssige ansvar, side 26 

5
 http://presse.dr.dk/presse/Article.asp?articleID=24520 

http://presse.dr.dk/presse/Article.asp?articleID=24520
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omtale i forbindelse med deres formodede modarbejdelse af den brasilianske stat, som vil forby-

de et giftigt plantebeskyttelsesmiddel.
6
  

 

Udover at Cheminova har været igennem pressen, betyder Cheminovas fabrik i Indien, samt 

virksomhedens distribution af kemikalier over hele verden, at virksomheden står overfor flere 

udfordringer.  

 

For det første betyder outsourcing af produktionen til Indien, at virksomheden skal arbejde inden 

for nye rammer med henhold til normer, etik og kultur. Det der er accepteret i Indien, er ikke 

nødvendigvis accepteret af virksomhedens interessenter. Dette kan, som også eksemplerne oven-

for viser, betyde, at virksomheden får et dårligt omdømme.  

 

For det andet udgør Cheminovas eksport 99 % af omsætningen, som bliver eksporteret til hele 

verden, herunder udviklingslandene.
7
 Dette betyder, at Cheminova står overfor den udfordring, 

at mange slutbrugere/bønder er analfabeter, og dermed ikke kan læse de instrukser, der står på de 

ofte meget farlige kemikalier. Når brugsanvisninger ikke kan læses, kan dette betyde, at bønder-

ne udsætter sig selv for farlige stoffer, og at flere af disse stoffer kan komme ind i grundvandet. 

Dette kan være skadeligt for miljøet, hvilket igen kan påvirke virksomhedens omdømme nega-

tivt.   

 

Dermed tyder det på, at Cheminova har flere udfordringer, hvis virksomheden vil fremstå som en 

virksomhed med samfundsansvar og dermed bl.a. undgå flere dårlige historier. Der er på nuvæ-

rende tidspunkt en formodning om, at virksomheden kan minimere risikoen for dårlig omtale ved 

at udarbejde, forankre og rapportere en CSR-strategi.
8
    

 

Da Cheminova kun har udarbejdet CSR-rapporter over de sidste 3 år, er det en virksomhed der 

stadigvæk er i opstartsfasen, hvilket gør det yderst interessant at se på, hvilke muligheder der 

ligger i rapporteringen. I 2008 har Cheminova sammenlignet sin CSR-rapport med Global Re-

porting Initiative (herefter GRI), men på daværende tidspunkt havde Cheminova ikke besluttet, 

hvilken rapporteringsstandard virksomheden fremover vil rapportere efter.    

                                                 
6
 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=14474470 

7
 http://www.cheminova.dk/dk/cheminova/om_cheminova/ 

8
 Corporate social reporting and reputation risk management, side 340-341 
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Afhandlingen skal derfor belyse, hvilke muligheder og udfordringer der eksisterer, hvis Chemi-

nova rapporterer efter GRI, og hvad Cheminova kan forbedre i sin rapportering, hvis GRI ligges 

til grund for rapporteringen. 
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2. Problemformulering og metode 

 

2.1. Problemformulering 

De ikke-finansielle regnskaber blev introduceret for at kommunikere virksomhedernes initiativer 

til at være samfundsansvarlige til interessenterne. GRI er på nuværende tidspunkt det mest aner-

kendte initiativ inden for bæredygtighedsregnskaber. En af de store virksomheder i Danmark, der 

udarbejder bæredygtighedsregnskaber, er Cheminova. Denne afhandling skal belyse, hvordan 

Cheminova kan forbedre sin CSR-rapport, hvis rapporten udarbejdes efter GRI’s retningslinier.  

 

Dette fører til følgende hovedspørgsmål:  

 

Hvordan kan Cheminova forbedre sin CSR-rapport inden for rammerne af Global Repor-

ting Initiative’s retningslinier? 

 

 

Hovedspørgsmålet skal besvares ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 

1. Hvilke muligheder og udfordringer eksisterer, når GRI lægges til grund for rapportering? 

Formålet med dette underspørgsmål er at vise, hvorfor Cheminova med fordel kan vælge GRI 

som rapporteringsstandard for fremtidige rapporteringer. Underspørgsmålet omfatter muligheder, 

men også kritikken af GRI.       

 

2. Hvilke muligheder og udfordringer har Cheminova i forhold til sin CSR-rapport fra 2008? 

Formålet med dette afsnit er at give en introduktion til Cheminovas CSR- rapport fra 2008, og de 

muligheder og udfordringer Cheminova har i forhold til deres CSR-rapport. De specifikke mu-

ligheder og udfordringer skal diskuteres med udgangspunkt i de muligheder og udfordringer der 

er diskuteret i underspørgsmål 1. Afsnittet skal komme frem til de områder, hvor Cheminova kan 

forbedre sin CSR-rapport. Disse områder behandles gennem følgende underspørgsmål: 
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3. Hvorfor er det vigtigt for Cheminova at involvere væsentlige interessenter, hvordan kan dis-

se involveres, og hvorledes kan der rapporteres om denne involvering? 

Formålet med dette underspørgsmål er at give en forklaring på, hvorfor det er vigtigt at involvere 

interessenter i forhold til rapportering efter GRI. Der gives samtidigt konkrete eksempler på, 

hvordan interessenter kan involveres, og hvordan dette kan rapporteres.   

 

4. Hvorfor bør Cheminova udvide rapporteringen af den økonomiske bundlinie, og hvordan 

kan denne rapporteres?  

Formålet med dette underspørgsmål er at finde frem til, hvorfor den økonomiske bundlinie er 

vigtigt i forhold til GRI. Derudover gives der konkrete eksempler på økonomiske indikatorer, 

som Cheminova kan styrke rapporteringen af den økonomiske bundlinie med.  

 

5. Hvordan kan CSR-strategien forankres i virksomheden, og hvordan kan Cheminova rap-

portere dette?  

Formålet med dette underspørgsmål er at se på, hvordan Cheminova kan forankre CSR-

strategien i hele virksomheden, og hvorfor dette er vigtigt i forhold til GRI.  

 

I det følgende metodeafsnit gøres der rede for afhandlingens struktur, valg af rapporteringsstan-

dard samt valg af virksomheder. Derudover gives en beskrivelse af de brugte begreber, en af-

grænsning af opgaven og en kritik af den benyttede litteratur.  
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2.2 Afhandlingens struktur 

Afhandlingens struktur er vist i nedenstående figur: 

Firgur 1: Afhandlingens struktur 

 

 

Figur 1 viser, at afhandlingen er inddelt i 2 dele. Underspørgsmål 1 og underspørgsmål 2 bliver 

behandlet i del 1. Underspørgsmålene 3 - 5 er afdækket i del 2. Afhandlingen tager udgangs-

punkt i Cheminovas CSR-rapport fra 2008. Cheminovas CSR-rapport fra 2009 udkom kort inden 
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afhandlingens afleveringsdato. Derfor er der valgt at inddrage rapporten fra 2009 i del 2 af af-

handlingen. I 2009 har Cheminova valgt at basere rapporteringen af CSR på GRI. Ved at inddra-

ge rapporten fra 2009 kan der dermed ses, om virksomheden har løst de udfordringer der vurde-

res at være i 2008-rapporten. For at give konkrete eksempler på rapportering sammenlignes 

Cheminovas CSR-rapport med DSM’s CSR-rapport fra 2008. Begrundelsen for valget af DSM 

gives i afsnit 2.5. 

   

2.3 Begrebsafklaring 

2.3.1 CSR 

Der er mange forskellige betydninger og definitioner for CSR. Betydninger kan strække sig fra 

Corporate Social Responibility, Corporate Social Responsiveness, Corporate Social Rectitude 

mv. I realiteten er der dog mange ligheder mellem disse definitioner
9
.  

 

I denne afhandling ligestilles CSR med Corporate Social Responsibility. Da der er flere definiti-

oner for begrebet, benyttes EU’s definition af CSR, som er følgende:  

 

”Corporate Social Responibility is a concept whereby companies integrate social an enviromen-

tal concerns in their business operations and in their interaction with their stakholders on a vo-

luntary basis.”
10

    

 

Da der er mange definitioner af CSR, bliver CSR og bæredygtighed ofte benyttet i flæng. I denne 

afhandling benyttes bæredygtighed og CSR ligeledes som synonymer.   

 

2.3.2 Bæredygtighed 

Bæredygtighed kan defineres på fere forskellige måder. Den første definition af begrebet kom i 

Brundtland-kommissionens rapport fra 1987. Her defineres bæredygtighed som følgende: 

 

                                                 
9
 An Introduction to Corporate Social Responsibility, side 11 

10
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm 
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”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe 

fremtidlige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”
11

  

 

Begrebet bæredygtighed er brugt og videreudviklet af mange forskellige teoretikere. En af dem 

er John Elkington, som regnes som ophavsmand til den tredobbelte bundlinie.    

 

2.3.3 Den tredobbelte bundlinie 

Initiativer såsom GRI- og AccountAbility-standarder tager udgangspunk i den tredobbelte bund-

linie.  Den tredobbelte bundlinie består af den økonomiske bundlinie, miljøbundlinien og den 

sociale bundlinie.  

2.3.3.1 Den økonomiske bundlinie 

Denne bundlinie indeholder både den økonomiske evne for virksomheden til at overleve, og den 

indflydelse virksomheden har på interessenter i lokale, nationale og globale økonomiske syste-

mer. Denne bundlinie kunne umiddelbart ligne den almindelige finansielle bundlinie, men bund-

linien er udvidet til også at omfatte virksomhedens immaterielle kapital, som eksempelvis hu-

mankapital og intellektuel kapital. 
12

 

2.3.3.2. Miljøbundlinien  

Denne bundlinie indeholder den påvirkning, som virksomheden har på miljøet på lokalt, natio-

nalt og globalt niveau. Bundlinien består primært af to begreber - natural capital og økoeffektivi-

tet.     

 

Natural capital er både virksomhedens brug af begrænsede ressourcer såsom olie, og virksomhe-

dens påvirkning af miljøet eksempelvis i form af påvirkning af regnskoven.  

 

Økoeffektivitet betyder, at der er fokus på udnyttelsen af ressourcer i virksomheden.
13

  

 

 

                                                 
11

 www.bu.dk/pages/98.asp 
12

 En introduktion til ikke-finansielle regnskaber, side 28 
13

 En introduktion til ikke-finansielle regnskaber, side 28 

http://www.bu.dk/pages/98.asp
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2.3.3.3. Den sociale bundlinie   

Denne bundlinie beskriver påvirkning af det lokale, internationale og globale sociale system. 

Bundlinien inkluderer bl.a. etiske og kulturelle indikatorer. Bundlinien fokuserer på ansvarlig-

hed, således at virksomheden skal kunne retfærdiggøre sine handlinger overfor interessenter, og 

gennemsigtighed, således at virksomhedens interessenter skal kunne gennemskue virksomhedens 

handlinger.
14

 

 

2.4 Valg af rapporteringsinitiativ 

Inden for ikke-finansielle regnskaber findes der bl.a. vidensregnskaber, etiske regnskaber og bæ-

redygtighedsregnskaber. Den mest internationalt udbredte type af ikke-finansielle regnskaber er 

bæredygtighedsregnskaber, hvorfor denne afhandling udelukkende fokuserer på denne type 

regnskab. 

  

Inden for bæredygtighedsregnskaberne er der ligeledes flere forskellige initiativer og standarder, 

som hver især prøver at give et bud på, hvordan virksomheder kan være mere ansvarlige overfor 

omverdenen. Disse initiativer og standarder inkluderer bl.a. United Nations Global Compact, Eu-

ropean Union Eco-Management and Audit Scheme, Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) guidelines for Multi-National Entities og GRI. Da GRI er det mest tone-

angivende initiativ inden for bæredygtighedsområdet, er det valgt, at afhandlingen baseres på 

GRI. I forbindelse med involvering af interessenter inddrages der desuden AA1000 Stakeholder 

Engagement Standard for at give et eksempel på, hvordan Cheminova kan involvere interessen-

ter i deres CSR-rapportering. Standarden er valgt, fordi den giver en god ramme for involvering 

af interessenter og da standarden er forenelig med GRI.
15

    

 

2.5 Valg af virksomheder 

Dette afsnit skal give en kort begrundelse for, hvorfor Cheminova og DSM er valgt i denne af-

handling. 

 

                                                 
14

 En introduktion til ikke-finansielle regnskaber, side 29 
15

 AA1000 SES, side 13 
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2.5.1 Cheminova 

Cheminova er valgt, idet virksomheden er en stor virksomhed med internationale underleveran-

dører og konsumenter. Virksomheden har udliciteret en del af produktionen til Indien, hvilket 

betyder, at virksomheden skal arbejde i omgivelser med andre etiske retningslinier end de dan-

ske. Til sidst er virksomheden placeret i et ydreområde, hvilket betyder, at virksomheden skal 

kunne tiltrække medarbejdere. Alt i alt har Cheminova størrelsen og strukturen til at kunne skabe 

værdi for aktionærer og interessenter ved at udarbejde en CSR-rapport. Derudover har Chemino-

va været igennem medierne med skandaler omkring deres negative påvirkning af bl.a. miljø. Her 

kan der bl.a. nævnes forureningen på Harboøre Tange og salget af ekstremt farlige sprøjtegifte til 

Brasilien. For at minimere risikoen for yderligere negativ omtale, formodes Cheminova dermed 

også at have en interesse i at beskæftige sig med CSR og udarbejde en CSR-rapport. Cheminova 

har i 2008 sammenlignet CSR-rapporten med GRI retningslinierne. Cheminova angiver dog selv 

at det først senere skal besluttes om virksomheden mere konsekvent vil benytte en international 

CSR-standard på området.
16

 Dermed er det interessant at se på, hvilke muligheder virksomheden 

har, hvis GRI vælges som rapporteringsstandard.  

     

2.5.2 DSM 

I denne afhandling er det valgt, at inddrage DSM, som er en kemivirksomhed der rapporterer ef-

ter GRI for at se, om Cheminova kan hente inspiration fra denne rapportering. I afhandlingen 

findes der frem til områder Cheminova kan forbedre i sin rapportering og ved at inddrage DSM 

kan der gives konkrete eksempler i forhold til disse områder.    

 

DSM producerer i lighed med Cheminova kemikalier. DSM har produktion inden for fem ho-

vedområder, ernæring, medicin, modstandsdygtige materialer, polymerer og basis kemikalier. 

Kemikalier inden for ernæring genererer den største omsætning for virksomheden, hvorimod ba-

sis kemikalier, som bl.a. bliver brugt til landbruget, er det tredje største produkt for virksomhe-

den. Dermed kan det siges, at der er en forskel i produkterne i forhold til Cheminova, som har 

kemikalier til landbruget, som det største produkt.
 17

 DSM producerer bl.a. på en fabrik i Indien, 

hvilket betyder, at virksomheden står overfor nogle af de samme udfordringer med hensyn til 

outsourcing som Cheminova. Derudover er DSM repræsenteret på fem kontinenter med i alt 49 

                                                 
16

 Cheminova CSR-rapport 2008, side 3 
17

 DSM Årsrapport 08, side 84 
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kontorer. Produkterne sælges til mange brancher herunder landbrug, bilindustrien og fødevarein-

dustrien. Dermed leverer DSM til flere brancher end Cheminova, hvilket må formodes at betyde, 

at virksomheden har endnu flere interessenter end Cheminova.    

 

Alt i alt er virksomheden sammenlignelig med Cheminova. Derudover er DSM’s CSR-rapport 

bedømt A+, hvilket er den højeste bedømmelse en CSR-rapport efter GRI kan opnå. Dermed kan 

DSM med fordel benyttes til at hente inspiration fra.   

    

2.6 Afgrænsning 

Som skrevet ovenfor omhandler denne afhandling kun bæredygtighedsregnskaber. Dermed af-

grænses der fra andre ikke-finansielle regnskaber. Da afhandlingen kun diskuterer GRI og 

AA1000 SES afgrænses der samtidigt fra andre standarder og initiativer eller en sammenligning 

af disse.  

 

GRI’s kvalitetshierarki beskriver kvalitetskriterierne for beslutningen om, hvilke oplysninger der 

skal rapporteres, kvaliteten af de rapporterede oplysninger og tilgængelighed for de rapporterede 

oplysninger. Analysen tager kun udgangspunkt i de kvalitetskriterier, der skal påvirke beslutnin-

gen omkring de oplysninger der skal rapporteres. I analysen afgrænses der dermed fra de andre 

kvalitetskriterier. Da analysen kun tager udgangspunkt i rapportens indhold afgrænses der ligele-

des fra en beskrivelse af protokoller og standard disclosure.    

 

2.7. Kildekritik 

Ved udarbejdelsen af opgaven er der anvendt dansk- og engelsksproget litteratur, og opgaven er i 

videst muligt omfang baseret på den nyest tilgængelige litteratur. 

Det er forsøgt at anvende primær litteratur i videst muligt omfang, og forsøgt at undgå at blive 

vildledt af de store mængder information, der findes omkring CSR.  

I anvendelsen af sekundær litteratur i form af artikler er dette læst med den skepsis, der er nød-

vendig ved anvendelse af andet end primær litteratur. Dermed er der opmærksomhed omkring, 

hvem der har skrevet materialet, og hvordan dette har præget holdningerne udtrykt i artiklen.  
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DEL 1 

 

3. Valg af GRI som rapporteringsstandard 

Formålet med dette afsnit er at anskueliggøre, hvorfor GRI er et godt bud som rapporteringsstan-

dard for virksomhedens CSR-rapport. Afsnittet er inddelt i tre dele. I den første del beskrives 

GRI’s rapporteringsstandard. Dette skal danne fundamentet for den videre diskussion af GRI.  

 

I den anden del beskrives virksomhedens muligheder ved brugen af GRI. Her beskrives der ind-

ledningsvis, hvilke muligheder der er for en CSR-rapport i forhold til legitimitetsteori. Denne 

teori er valgt, da den ofte bruges som forklaring for virksomhedens rapportering af CSR. Deref-

ter inddrages prisuddelinger for CSR-rapporter i Danmark og i Europa, for at finde et bud på, 

hvordan en CSR-rapport bør være udformet. Her tages der udgangspunkt i, hvordan de prisvin-

dende virksomheder har rapporteret, og hvilke begrundelser der ligger til grund for kåringerne. 

Der ses på kåringer fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Børsen og Association of 

Chartered Certified Accountants, herefter ACCA. Disse er valgt, da begge dommerpaneler består 

af revisorer og regnskabsbrugere/ interessenterne. Der kan eksempelvis nævnes, at der i dom-

merpanelet for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Børsen’s pris er deltagere fra ATP, 

Dansk Erhverv og Verdensnaturfonden. Dermed kan der igennem kåringer findes en slags best 

practice. Denne best practice bliver derefter sammenholdt med GRI.   

 

I den tredje del beskrives udfordringer i forhold til GRI. Her findes der først frem til generelle 

udfordringer. Der inkluderes bl.a. en undersøgelse fra Århus Universitet, som har undersøgt 

sammenhængen mellem oplysninger fra virksomhedernes rapportering og aktieanalytikers pro-

aktive rapporter. I denne undersøgelse er der bl.a. set på, hvor meget nonfinansiel information 

vægter for aktieanalytikere. Derudover diskuteres specifikke udfordringer ved brugen af GRI.  

 

3.1 Beskrivelse af GRI 

Den mest populære og udviklede model inden for bæredygtighed er Sustainability Reporting 

Guidelines fra 2006 udviklet af GRI. Guidelinen bygger på tankegangen om, at virksomheder 
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tager højde for hele deres ansvar i forskellige beslutningssituationer, og derfor både inddrager 

den økonomiske, den sociale og den miljømæssige dimension. Ved anvendelse af GRI-

guidelines er der en begyndende tendens til at skabe ensartethed i bæredygtighedsregnskaberne 

for virksomhederne. Dette skal medvirke til, at der skabes større troværdighed til bæredygtig-

hedsregnskaber. Dette afsnit beskriver Sustainability Reporting Guidelines’ struktur, kvalitetskri-

terier og graden af anvendelse.  

 

3.1.1 Overblik over GRI – strukturen 

Af nedenstående figur fremgår strukturen på GRI´s dokumenter.   

 

Figur 2: Struktur af GRI-dokumenter 

 

 

 

 

Kilde: http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ReportingFrameworkOverview/ 

 

Figuren viser, at Sustainability Reporting Guidelines indeholder rapporteringsprincipper og rap-

porteringsstandarder, som sammen med protokoller kommer frem til, hvordan virksomheden 

skal rapportere. Dette bliver yderligere konkretiseret af indikatorprotokoller og tekniske proto-

koller. Standard disclousures beskriver, hvad rapporten skal indeholde. Begge elementer bygger 

på GRI’s kvalitetskriterier. Kvalitetskriterier og principper, guidelines og protokoller gennemgås 

i det følgende afsnit. Derudover beskrives virksomhedernes selvvurdering af brugen af GRI.  
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3.1.2 Kvalitetskriterier 

Den finansielle årsrapport skal aflægges under hensyntagen til det retvisende billede
18

. Hertil 

kommer kvalitetsbestemmelserne beskrevet i Årsregnskabslovens § 12 samt de grundlæggende 

forudsætninger i Årsregnskabslovens § 13 (klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neu-

tralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi og formel kontinuitet).  

 

GRI har ligeledes opstillet kvalitetskriterier i forhold til rapporteringen af CSR. Disse er vist i 

nedenstående figur. 

 

Figur 3: GRI’s kvalitetshierarki 

 

    Gennemsigtighed     

         

Præger   Præger   Præger 

         

Beslutninger om hvilke oplys-   Kvaliteten af de rapporterede   Tilgængelighed for de  

ninger der skal rapporteres   Oplysninger   rapporterede oplysninger 

         

Væsentlighed   Balance (Neutralitet)   Klarhed 

Brugerinvolvering   Nøjagtighed   Rettighed 

Fuldstændighed   Pålidelighed     

Bæredygtighedskontekst   Sammenlignelighed     

 

Kilde: Inspiration fra ”En introduktion til ikke-fiansielle regnskaber”, side 51 

 

Figuren viser, at mange af GRI´s kvalitetskriterier er sammenfaldende med bestemmelserne i 

Årsregnskabsloven. GRI har i modsætning til Årsregnskabsloven kvalitetskriterierne gennemsig-

tighed og brugerinvolvering. Dermed har GRI større fokus på brugerne.
19

 

 

Gennemsigtighed betyder, at der skal skabes en overordnet ramme for rapporten. Det vil sige, det 

skal klart fremgå, hvordan og hvorfor virksomheden har gjort, som de har. Dette kan eksempel-

vis fremgå i rapporteringsparametrene, således at der ikke skabes tvivl om, hvorledes tallene med 

videre er fremkommet.  

 

                                                 
18

 Årsregnskabslovens § 11. 
19

 En introduktion til ikke-finansielle regnskaber, side 51 
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Et andet nyt krav ved rapportering i forhold til GRI er brugerinvolvering. Ved brugerinvolvering 

tages der hensyn til de enkelte interessenters forventninger og interesser, der på den måde er med 

til at sikre rapportens kvalitet, pålidelighed og troværdighed.
20

 

 

3.1.3 Principper og guidelines  

3.1.3.1 Definition af rapportens indhold 

For at finde frem til hvad der bør rapporteres har GRI opstillet følgende struktur
21

: 

1. Identificere relevante emner og dertilhørende indikatorer, herunder sektor supplementer. 

2. For de identificerede emner og indikatorer benyt testen for hvert princip for at finde frem 

til om emnerne er væsentlige. 

3. Brug principperne for at prioritere de valgte emner.  

Derudover skal rapportens indhold have en bæredygtighedskontekst og rapporten skal være fuld-

stændig.  

 

3.1.3.2 Valg af emner igennem brugerinvolvering 

Relevante emner er emner, der er vigtige for såvel interne og eksterne interessenter. For at identi-

ficere emnerne skal virksomheden dermed kende dens interessenter og interessenternes forvent-

ninger. Interessenter er defineret som følgende: 

 

”Stakeholders are defined as entities or individuals that can reasonably be expected to be 

significantly affected by the organization’s activities, products, and/or services; and whose 

actions can reasonably be expected to affect the ability of the organization to successfully 

implement its strategies and achieve its objectives. This includes entities or individuals 

whose rights under law or international conventions provide them with legitimate claims vis-

à-vis the organization.”
22

  

  

Virksomhedens interessenter kan være såvel interne, eksempelvis medarbejdere, og eksterne in-

teressenter, såsom NGO’er. 

                                                 
20

 En introduktion til ikke-finansielle regnskaber, side 51-52 
21

 Substainabbuility Reporting Guidelines, side 7 
22

 Substainabbuility Reporting Guidelines, side 10 
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3.1.3.3 Indikatorer 

Der findes to slags indikatorer. For det første er der generelle indikatorer, der er væsentlige for 

næsten alle virksomheder. Virksomheden bør rapportere omkring alle disse indikatorer, hvis ikke 

de vurderes til at være uvæsentlige. Derudover er der, som skrevet ovenfor, sector supplements, 

som er væsentlige, hvis virksomheden opererer inden for denne sektor.  

 

3.1.3.4 Væsentlighed 

Væsentlighed defineres i retningslinierne som følgende: 

 

” The information in a report should cover topics and indicators that reflect the organization’s 

significant economic, environmental, and social impacts, or that would substantively influence 

the assessments and decisions of stakeholders.”
23

 

 

For at finde frem til de væsentlige emner og indikatorer har retningslinierne udarbejdet en test, 

som består af spørgsmål. Hvis alle spørgsmål kan besvares med ja, er det valgte emne væsentligt. 

Spørgsmålene inkluderer interne og eksterne faktorer. Et eksempel for en ekstern faktor er, om 

emnet er efterspurgt af interessenter.  

 

3.1.3.5 Bæredygtighedskontekst 

Rapporten bør beskrive virksomheden i et bredere aspekt af bæredygtighed, hvilket betyder, at 

virksomheden skal give et overblik over helheden i stedet for kun at rapportere om enkelte initia-

tiver. Et eksempel kunne være, at virksomheden har reduceret CO2 udslip for sin produktion. For 

at bæredygtighedskonteksten skal være overholdt, skal virksomheden samtidigt rapportere om 

det samlede CO2 udslip, og dens påvirkning på nærmiljøet.     

 

3.1.3.6 Fuldstændighed 

Fuldstændighed er ensbetydende med rapportens omfang, afgrænsning og tidsperspektiv. Rap-

portens omfang er det samlede antal af emner og indikatorer, og disse emner og indikatorer bør 

dække alle relevante områder inden for økonomi, miljø og sociale relationer. Rapportens af-

grænsning beskæftiger sig med de enheder, der skal rapporteres om. Rapporten bør omfatte alle 

enheder, der er under virksomhedens kontrol, eller som virksomheden har en væsentlig indfly-

                                                 
23

 Sustainability Reporting Guidelines, side 8 
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delse på. Ikke alle enheder skal dog behandles på samme måde, men det er en vurdering af virk-

somhedens forhold til enheden og enhedens art.
24

   

 

3.1.4 Selvbedømmelse ift. brugen af GRI 

Virksomheder der benytter sig af Sustainability Reporting Guidelines, skal bedømme sig selv, i 

forhold til i hvor høj grad virksomheden bruger retningslinierne i forbindelse med rapporterin-

gen. Der er tre niveauer for graden af anvendelse. Disse er A, B, eller C, hvor A er det bedste, og 

C er begynderstadiet, hvor virksomheden kun overholder enkelte principper. Hvis virksomheden 

har benyttet sig af en ekstern sikkerhed, kan der desuden tilføjes et + til hver a de tre niveauer. 

Ekstern sikkerhed kan fremkomme enten ved at have en revisor der erklærer sig omkring virk-

somhedens grad af anvendelse eller ved at lade GRI kontrollere bedømmelsen. 
25

 

 

3.2 Muligheder ved rapportering i forhold til GRI 

Der er flere muligheder ved brug af GRI som rapporteringsstandard. Disse inkluderer følgende: 

 

1. Generelle muligheder – skabe legitimitet/ godt omdømme for virksomheden  

2. Specifikke muligheder – GRI er en anerkendt rapporteringsstandard og forenelig med an-

dre standarder/ initiativer 

 

3.2.1 Generelle muligheder - skabe legitimitet/ godt omdømme for virksomheden 

Virksomhedens rapportering af CSR er ofte forklaret med baggrund i legitimitetsteori.
26

 Legiti-

mitetsteori er en positiv teori, hvilket betyder, at teorien prøver at forklare og forudsige ledelsens 

adfærd. Legitimitet kan her defineres, som en tilstand der eksisterer, når virksomhedens værdisæt 

er i overensstemmelse med samfundets værdisæt. Når der ikke er overensstemmelse mellem de 

to værdisæt, eksisterer en trussel mod virksomhedens legitimitet. Uoverensstemmelsen kan både 

være aktuel og potential.
27

 Legitimitetsteori er baseret på tanken om, at virksomheder og sam-

fundet har en social kontrakt, hvilket betyder, at en virksomhed kun kan eksistere, hvis den har 

                                                 
24

 Substainabbuility Reporting Guidlines, side 17 
25

 http://www.globalreporting.org/GRIReports/ApplicationLevels/ 
26

 Corporate social reporting and reputation risk management, side 338 
27

 Substainability accounting and accountability, side 127-129 
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samfundets accept. Når virksomheden ikke overholder den sociale kontrakt, mister virksomhe-

den legitimitet, og samfundet fratager virksomheden muligheden for at eksistere. Dette kan ek-

sempelvis ske ved at fjerne udbud af arbejdskraft, købere eller kapital.
 28

  

 

Når der er uoverensstemmelse mellem samfundets forventning om, hvordan virksomheden bør 

handle, og hvordan samfundet opfatter, hvordan virksomheden handler, er der tale om en legiti-

mitetskløft. En legitimitetskløft kan opstå, når samfundets forventninger ændrer sig med tiden, 

eller når der fremkommer ny information om virksomheden eksempelvis igennem pressen.   

Virksomhedens legitimitet kan dog også trues, selvom virksomheden handler i overensstemmel-

se med samfundets forventninger, hvis virksomheden ikke formår at oplyse samfundet om, at 

virksomheden handler i forhold til samfundets forventninger.
29

 Dette betyder, at legitimitet er 

påvirket af, at virksomheden kan oplyse om virksomhedens adfærd, og at det dermed ikke er nok 

kun at efterleve den sociale kontrakt. Når samfundets forventninger til virksomheden ændrer sig, 

og virksomheden vil forblive legitim, skal virksomheden dermed oplyse samfundet omkring sine 

tilpasninger til de nye forventninger, eksempelvis ved at udarbejde en CSR-rapport. Virksomhe-

den har flere muligheder for at oplyse samfundet. For det første kan virksomheden prøve at in-

formere relevante dele af samfundet omkring de faktiske ændringer virksomheden har foretaget, 

og dermed mindske legitimitetskløften. For det andet kan virksomheden prøve at ændre opfattel-

sen af virksomheden uden rent faktisk at ændre handlingerne. Derudover kan virksomheden prø-

ve at få samfundets opmærksomhed over på andre områder, hvor virksomheden overholder sam-

fundets forventninger. Som det sidste kan virksomheden prøve at ændre forventninger til virk-

somheden, ved at vise, at disse er urimelige.
 30

     

 

For at virksomheden kan oplyse samfundet omkring dens handlinger kan denne udarbejde en 

CSR-rapport. For at bibeholde / øge legitimitet skal virksomheden finde frem til samfundets for-

ventninger i form af den sociale kontrakt. Den sociale kontrakt er en teoretisk konstruktion, hvil-

ket betyder, at der ikke kan findes én gyldig kontrakt, og at ledelsen kan have forskellige anta-

gelser omkring samfundets forventninger til virksomhedens adfærd.
31

 Legitimitetsteorien giver 

ikke en beskrivelse af, hvordan virksomheden kan komme frem til samfundets forventninger, og 
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 Substainability accounting and accountability, side 129-133 
29

 Substainability accounting and accountability, side 135 
30

 Substainability accounting and accountability, side 135-139 
31
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teorien er ligeledes kritiseret for ikke at tage hensyn til de forskellige grupperinger i samfundet, 

som har en forskellig grad af indflydelse på virksomheden. Her kan interessentteorien være be-

hjælpelig.
32

 

 

I forhold til interessentteorien findes der primære og sekundære interessenter. Primære interes-

senter som bl.a. inkluderer investorer er interessenter som virksomheden ikke kan undvære i for-

bindelse med virksomhedens fortsatte drift. Sekundære interessenter er derimod interessenter, 

som ikke er vigtig for virksomhedens overlevelsesevne, men som påvirker eller er påvirket af 

virksomheden.
33

 For at kunne rapportere i forhold til interessenternes forventninger skal virk-

somheden i dialog med disse interessenter. Hvis virksomheden ikke kender til interessenternes 

informationsbehov kan en CSR-rapport være uden formål, og der kan sættes spørgsmålstegn ved 

rapportens indflydelse på interessenterne.
34

 Der er dog udfordringer i forhold til involvering af 

interessenter. For det første kan der være interessenter som ikke kan involveres, som eksempel-

vis fremtidlige generationer. For det andet kan der være interessekonflikter mellem interessen-

terne, og det kan dermed være svært at finde frem til et enkelt sæt af forventninger.
35

 Dette bliver 

yderligere diskuteret i Del 2 af afhandlingen.    

 

Der findes teoretikere der udfordrer forklaringskraften af legitimitetsteori i forhold til CSR, da de 

mener, at der også skal tags hensyn til de komplekse interne og eksterne faktorer, der får virk-

somheder til at rapportere omkring CSR. Disse teoretikere foreslår, at CSR-rapportering kan væ-

re en del af en ”Reputation Risk Management” (herefter RRM) proces.
 36 

 Der er noget der tyder 

på, at virksomheder kan bruge CSR til at beskytte deres omdømme. Eksempelvis skrev GRI i 

2002 udgaven, at processen der fører til CSR-rapportering kan være med til at afdække risikoom-

råder i forhold til anseelse.
37

  

 

Der er mange ligheder mellem legitimitetsteori og RRM, såsom adgang til ressourcer, men de er 

forskellige på to områder. For det første er legitimitet, som skrevet ovenfor, et udtryk for sociale 

forventninger. Omdømme er derimod en sammenligning af virksomheder i samme branche for at 
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 Sustainability accounting and accountability, side 145 
33

 Sustainability accounting and accountability, side 105 
34

 Sustainability accounting and accountability, side 92 
35

 Sustainability accounting and accountability, side 94 
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 Corporate social reporting and reputation risk management, side 338 
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se på det relative omdømme i forhold til hinanden. Dette medfører, at RRM har flere dimensio-

ner end legitimitetsteori. Et eksempel er, at virksomhedens faciliteter kan være med til at fremme 

omdømme, mens de ikke nødvendigvis fremmer legitimitet.
38

 

 

Selvom teoretikere har forskellige holdninger til, hvorfor virksomheder rapporterer CSR, er lig-

heden mellem teorierne, at virksomheden kan bevare muligheden for adgang til ressourcer. I for-

hold til disse teorier må det derfor være en fordel at have en CSR-strategi og at rapportere denne. 

Der er beskrevet, at det er vigtigt at involvere interessenter omkring de emner der skal rapporte-

res. Som skrevet ovenfor bygger GRI på brugerinvolvering, og der vurderes derfor, at rapporter 

der overholder GRI kan fremme legitimiteten af virksomheden. Virksomheder skal dog være 

opmærksomme på ikke kun at rapportere i forhold til legitimitet eller omdømme, da dette kan 

føre til, at virksomheden rapporterer om emner der vedrører legitimitet og ikke CSR. Dette kan 

medføre, at rapporten fremstår som reklame, hvilket igen kan føre til, at rapporten mister trovær-

dighed og dermed i den sidste ende legitimitet. Derfor skal virksomheder være opmærksomme 

på indholdet af CSR-rapporten. Der kan ses et eksempel på dette i Cheminovas CSR-rapport fra 

2008, som diskuteres i afsnit 4.2.1. Her kan det igen være en fordel at benytte GRI, da rapporten 

skal være udarbejdet i en bæredygtighedskontekst. Hvis virksomheden rapporterer efter GRI, bør 

der dermed ikke være afsnit, der ikke vedrører bæredygtighed. Alt i alt kan GRI være med til at 

fremme legitimiteten eller omdømmet, hvis initiativet bruges korrekt. Dette kan føre til adgang 

til ressourcer, som bl.a. kapital, medarbejdere og forbrugere.   

   

3.2.2 Specifikke fordele – GRI er en anerkendt rapporteringsstandard og forenelig med andre 

standarder/ initiativer  

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Børsen uddeler hvert år prisen for årets bedste 

CSR-rapport. I 2009 modtog Novozymes denne pris, og dette blev begrundet med følgende:  

 

”Novozymes modtager CSR-prisen 2009, fordi virksomheden i sin CSR-rapportering demonstre-

rer, at bæredygtig udvikling er en grundpille i Novozymes arbejde. Det er også vigtigt for pris-

udvalget, at der udtrykkes et klart commitment fra ledelsen, samt at Novozymes kommer et pænt 
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skridt frem mod at demonstrere tæt sammenhæng mellem bæredygtig udvikling og produkter-

ne.”
39 

 

Begrundelsen viser, at dommerpanelet har været meget opmærksom på forankring af CSR-

strategien i hele virksomheden. Mere konkret har dommerpanelet ved prisuddelingen set på tre 

kriterier. For det første er der set på, hvor god rapporten er til at demonstrere, hvordan CSR er 

integreret i virksomhedens forretning. Derefter er der set på, om rapporten viser, hvordan virk-

somheden vil reagere på fremtidlige udfordringer inden for bæredygtighedsagendaen, og til sidst 

er der set på, hvor god rapporten er til at formidle virksomhedens indsats inden for den CO2-

begrænsende økonomi. En god CSR-rapport overholder jf. Foreningen af Statsautoriserede Revi-

sorer og Børsen overordnede kvalitetskrav og grundliggende forudsætninger. De overordnede 

kvalitetskrav omfatter bl.a. at rapporten fremstår troværdig og at alle væsentlige områder er in-

kluderet, dvs. rapporten er relevant. Derudover skal der være en klar afgrænsning og en beskri-

velse af de rapporteringskriterier, der ligger til grund for rapporten. Til sidst skal rapporten være 

forståelig. De grundliggende forudsætninger der skal opfyldes omfatter bl.a., at rapportens kvan-

titative data skal være vist på en overskuelig måde. Desuden er det vigtigt, at data er relevant, 

konsistent over tid og opgjort neutralt, og rapporten bør beskrive opgørelsesmetoderne.
 40

 Jf. 

formand for dommerpanelet statsautoriseret revisor Preben J. Sørensen ligger disse punkter sig 

tæt op ad GRI. Han mener desuden, at der er en tendens til, at de bedre rapporter rapporterer ef-

ter GRI, eller sagt på en anden måde, at brugen af GRI fører til bedre rapporter.
41

 Dette kan un-

derstøttes af, at både vinderen i 2009 Novozymes og vinderen i 2008 Novo Nordisk’ CSR-

rapporter er aflagt efter GRI.
42

  

 

ACCA har i 2009 kåret BT Group plc for at have udarbejdet Storbritanniens bedste CSR rapport. 

ACCA bedømmer ud fra 3 kriterier, som er troværdighed, fuldstændighed og kommunikation.
43

 I 

rapporten fra dommerpanelet har dommerne sammenfattet rapporternes styrker og svagheder i 

forhold til de tre kriterier. Rapporterne må betragtes som værende gode i forhold til ACCA, hvis 

de både opfylder styrker og svagheder. For troværdighed betyder dette bl.a., at rapporten skal 

identificere de væsentlige emner inden for sociale, miljømæssige og økonomiske områder, og det 
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skal fremgå, hvordan virksomheden er kommet frem til disse emner. Derudover skal der af rap-

porten fremgå, hvem virksomhedens væsentligste interessenter er, og hvordan virksomheden er 

kommet frem til disse. Det er ligeledes vigtigt, at der rapporteres omkring integrationen af CSR-

strategien i virksomhedens beslutninger. Dermed stemmer dommernes holdninger omkring tro-

værdighed overens med GRI’s kriterier. GRI er baseret på den tredobbelte bundlinie, og både 

involvering af interessenter og forankring af CSR-strategien i virksomheden er vigtige bestand-

dele af GRI. Dermed vil rapporter der er aflagt efter GRI opfylde dommernes krav om trovær-

dighed. I forhold til fuldstændighed skal en god rapport jf. ACCA inkludere en kontaktperson i 

forhold til udarbejdelsen af rapporten, en forklaring af virksomhedens struktur og bæredygtig-

hedsdata som omfatter både sociale, miljømæssige og økonomiske emner. Derudover skal rap-

porten beskrive de resultater der har været i rapporteringsåret, samt hvordan den interne revision 

forholder sig til disse. Rapporten skal ligeledes beskrive den aflønningsmæssige sammenhæng 

mellem medarbejdere og CSR og der skal fremgå, hvilke risici og muligheder der er i forhold til 

de tre bundlinier. Dermed lægger dommernes holdninger i forhold til fuldstændighed ligeledes 

meget tæt op ad GRI. Dermed vil en rapport der er aflagt efter GRI opfylde dommernes kriterier. 

Alt i alt vurderes det, at rapporter der er aflagt efter GRI overholder ACCA’s kriterier for en god 

CSR-rapport.    

 

Begrundelsen for, at BT Group havde udarbejdet den bedste CSR-rapport lyder bl.a. på, at virk-

somheden beskriver den påvirkning bæredygtighed har i forhold til strategiske beslutninger i 

virksomheden.
44

 Her kan det igen ses, at dommerne lægger meget vægt på, at det i rapporten 

fremgår, at CSR-strategien er forankret i virksomheden. Denne forankring bliver yderligere dis-

kuteret i del 2.   

 

BT Group aflægger ligesom Novozymes og Novo Nordisk CSR-rapporten efter GRI. Der vurde-

res dermed, at brugen af GRI er med til at styrke CSR-rapporten. Ved at benytte GRI bruger 

virksomheder en internationalt anerkendt rapporteringsstandard, som et stigende antal af virk-

somheder bruger til at hente inspiration fra eller rapportere efter.
45

 Da GRI i stigende grad bliver 

benyttet af virksomheder, kan brugen af standarden øge legitimiteten af CSR-rapporten. Dette 

kan eksempelvis ses i lyset af ny institutionel teori, som er baseret på opfattelsen, at verdenen er 
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fyldt med institutioner, hvor institutioner forstås som en bestemt type sociale strukturer, der på-

virker virksomhedens adfærd.
46

 Udgangspunktet i institutionel teori er i lighed med legitimitets-

teori, at virksomhedens beslutninger skal være legitime overfor omverden, dvs. de skal kunne 

opfattes som gyldige og acceptable. Institutioner opstår, når noget bliver så stabilt og givet, at 

den bliver en forudsætning for virksomhedens adfærd.
47

 Da GRI er meget udbredt og anerkendt, 

vurderes det, at GRI er ved at blive institutionaliseret, hvilket er med til at øge legitimiteten af 

CSR-rapporten. Den stigende brug af GRI medfører ligeledes, at standarden er så udbredt og an-

erkendt, at andre initiativer, såsom AA1000 Assurance Standard er forenelige med GRI. AA1000 

Assurance Standard. Dermed har virksomheden mulighed for at hente inspiration i disse standar-

der.  

 

3.3 Udfordringer ved rapporteringen i forhold til GRI 

Der findes flere udfordringer for virksomheder der rapporterer efter GRI. Enkelte af disse udfor-

dringer er generelle, dvs. de vil også være gældende for andre rapporteringsstandarder. Udfor-

dringerne inkluderer følgende: 

 

1. Generelle udfordringer ved rapportering af CSR 

2. Specifikke udfordringer i forhold til GRI 

 

3.3.1 Generelle udfordringer ved rapportering af CSR 

Rapportering af supplerende oplysninger, såsom bæredygtighedsrapporter, skal i teorien være 

med til at bidrage til at værdiansætte virksomheder mere nøjagtigt ved at reducere informations-

asymmetrien. Da oplysninger i bæredygtighedsrapporter er fremadrettet information, og ikke hi-

storisk information ligesom i årsrapporten, bør informationen desuden minimere usikkerheden til 

virksomhedens fremtidsudsigter.
48

 En undersøgelse fra Århus universitet har undersøgt sammen-

hængen mellem oplysninger virksomheder rapporterer og aktieanalytikeres proaktive rapporter. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 13 årsrapporter inden for medico - og bioteksektoren og 12 

analytikerreporter vedrørende en enkelt af disse virksomheder. Undersøgelsen kommer frem til, 
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at rapportering omkring bæredygtighed er en væsentlig del af virksomhedernes årsrapport, hvor-

imod den næsten ikke er eksisterende i analytikerreporterne
49

. Undersøgelsen konkluderer der-

med, at aktieanalytikere tilsyneladende ikke er interesseret i information omkring bæredygtig-

hed.  Den konkluderer samtidigt, at dette ikke indebærer, at disse informationer er irrelevante, 

men at undersøgelsen indikerer, at der er brug for en indsats for at stimulere informationsmar-

kedsaktørernes interesse. Dette forklares ved, at det kan tage lang tid at ændre aktieanalytikernes 

adfærd, som er drevet af værdier, erfaring og identitet. Ændringen i adfærden kan dog kun ske, 

hvis investorerne lægger vægt på information omkring bæredygtighed.
50

      

 

Hvis undersøgelsens konklusioner kan generaliseres til alle typer virksomheder, kan det se ud 

som om, at der eksisterer en kløft mellem virksomhedens rapportering og analytikernes brug af 

disse informationer. Dette kan tyde på, at virksomheder kan bruge mange ressourcer på at rap-

portere omkring bæredygtighed uden at informationen bliver brugt af aktionærerne. Der er dog 

på nuværende tidspunkt investorer, såsom ATP, der lægger vægt på informationer omkring bæ-

redygtighed. ATP skriver bl.a. på deres hjemmeside, at ATP investerer i virksomheder der er so-

cial ansvarlige, da dette er en forudsætning for en varig, god indtjening og derigennem bevarelse 

af aktieinvesteringernes realværdi. Derudover skriver ATP, at de fremadrettet vil bruge flere res-

sourcer på at sikre, at de virksomheder ATP investerer i er socialt ansvarlige.
51

 Det vurderes 

dermed, at der findes investorer der interesserer sig for information omkring bæredygtighed. 

 

Der findes også andre interessenter end investorer. Der er bl.a. en formodning om, at CSR kan 

hjælpe med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette kan illustreres med, at Dansk Industri har 

lavet en undersøgelse blandt 7.000 studerende, der viser, at CSR er den tredje vigtigste faktor, 

når studerende skal vælge en arbejdsplads.
52

 Der antages, at de studerende finder frem til virk-

somhedens ansvarlighed ved bl.a. at læse CSR-rapporten. I kølvandet af den økonomiske krise 

og en voksende arbejdsløshed hos nyuddannede kan det diskuteres, om de omtalte undersøgelser 

stadigvæk vil komme frem til det samme resultat. Denne diskussion skal dog ikke være en del af 

denne afhandling.  
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Disse to eksempler viser, at der er andre interessenter udover aktieanalytikere der benytter in-

formation fra CSR-rapporter og at det i forhold til disse interessenter ikke er ressourcespild at 

udarbejde en CSR-rapport. På den anden side kan der stadigvæk være ressourcespild ved at rap-

portere omkring emner der ikke er interessant for brugerne. Dette diskuteres i det efterfølgende 

afsnit.     

Ressourcespild i forhold til rapportens emner er beskrevet af Birgitte Mogensen, partner, og An-

ne Mette Christiansen, senior manager fra PricewaterhouseCoopers.
53

 Mogensen og Christiansen 

mener, at det er en balancegang, hvad interessenterne gerne vil have af informationer, og hvad 

der er væsentligt for virksomheden. De opstiller tre scenarier, som rapporteringen kan munde ud 

i. Disse er rodekasserapportering, telefonbogsrapportering og forretningsorienteret rapportering. 

Rodekasserapportering betyder, at virksomhederne rapporterer om alle aktiviteter der minder om 

CSR. I denne form for rapportering tages der ingen hensyn til interessenterne, eller hvad der er 

vigtigt for virksomheden. Det andet scenario er telefonbogsrapportering, hvilket betyder, at virk-

somheden har meget at rapportere om, og gerne vil fortælle det hele på en gang. Der er taget lidt 

hensyn til interessenterne, men der er ikke taget meget hensyn til væsentligheden. Begge rappor-

teringsformer kan dermed være spild af virksomhedens ressourcer. Det tredje scenarium er den 

forretningsorienterede rapportering og betyder, at virksomheden rapporterer om emner, som har 

interessenternes interesse, og er vigtige for virksomheden. For at kunne gøre dette, skal virksom-

heden have en proces for at finde interessenter og bestemme relevante emner. Her kan virksom-

hederne læne sig op ad internationale standarder, såsom GRI der viser, hvad der bør rapporteres 

eller AA1000 SES, som viser, hvordan interessenter kan involveres. Der er dog, som beskrevet i 

afsnit 3.2.1, udfordringer forbundet med involvering af interessenter. Dette bliver diskuteret i del 

2 af afhandlingen.   

 

Begge artikler mener dermed, at ressourcespild er den største udfordring, når en CSR-rapport 

skal udformes. Hvis brugerne af rapporten ikke får de oplysninger de efterspørger, kan virksom-

heden bruge mange ressourcer på at udarbejde en CSR-rapport, der ikke skaber værdi for bru-

gerne. Det er derfor vigtigt at finde frem til brugerne af rapporten og de emner, som disse bruge-

re er interesseret i. Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke er alle interessenterne der er lige 

vigtige, da dette igen kan føre til en for stor mængde af information, og dermed ressourcespild 

for virksomhederne. Det er derfor vigtigt at finde frem til de væsentlige interessenter og de væ-
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sentlige emner at rapportere om. Som beskrevet i afsnittet 3.1.3.1.1 er dette også et af hovedkri-

terierne for GRI og involveringen af interessenter bliver yderligere gennemgået i del 2.   

 

3.3.2 Specifikke udfordringer i forhold til GRI 

GRI er som skrevet ovenfor det mest anerkendte rapporteringsinitiativ inden for CSR. Der er dog 

også udfordringer forbundet med brugen af GRI.  

 

For det første er relevans og væsentlighedstesten en meget central del af GRI. Virksomheder 

kan, hvis de ikke finder frem til de væsentligste interessenter og emner, komme til at rapportere i 

forhold til for mange indikatorer, og der er dermed en fare for at det jf. ovenstående bliver til en 

telefonbogsrapportering. Virksomheder skal derfor være opmærksomme på, kun at rapportere 

om de indikatorer der er væsentlige for virksomheden.
54

 Dette betyder, at virksomheden kan 

spilde ressourcer, hvis de ikke finder frem til de væsentlige interessenter. Da GRI har opstillet 

selvvurderingskriterierne A-C, kan virksomheder nemt komme til at rapportere om alle indikato-

rer uden at tage stilling til væsentlighed og relevansen af disse for virksomheden.  

 

En anden udfordring er, at GRI’s retningslinier ikke er så præcise og detailforeskrivende som 

årsregnskabsregler og standarder. Derfor skal virksomheder udarbejde en god beskrivelse af den 

anvendte rapporteringspraksis.
 55

 GRI har igennem indikatorprotokollerne en overordnet rappor-

teringspraksis, men denne er ikke altid meget nøjagtig. Et eksempel herfor er indikator LA2, som 

bl.a. siger, at sammensætningen af arbejdsstyrken skal vises i forhold til aldersgrupper. Der er 

dog ikke en decideret inddeling af aldersgrupper. Dermed skal virksomhederne selv finde frem 

til opdelingen, og der antages derfor, at det ikke er en ens inddeling af aldersgrupper på tværs af 

rapporter. Et andet eksempel er LA7, hvor der bl.a. skal oplyses, hvor mange arbejdsulykker der 

har været. Der er dog ikke beskrevet, hvor meget der skal til, før det er en arbejdsulykke. Der-

med skal virksomhederne selv beskrive, hvordan disse opgør antal af ulykker, og der antages 

igen, at dette medfører forskelle i rapporteringen på tværs af virksomheder. Alt i alt kan en 

manglende præcisering af indikatorerne føre til, at det kan være svært for brugerne af rapporterne 

at sammenligne disse på tværs af virksomheder.  
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En tredje udfordring ved brugen af GRI er, at der er store brancheforskelle, kulturforskelle og 

teknologiske forskelle i de lande, hvor virksomhederne benytter sig af GRI. Dermed er der for-

skel i forudsætninger for at rapportere omkring CSR indikatorer. Jf. Senior Manager Niels Thor-

sen fra revisionsselskabet Ernst & Young er forskelle for ikke-finansielle indikatorer meget stør-

re end for finansielle regnskaber, hvilket er en stor udfordring, når målet er en regnskabsstandard 

på linie med finansielle regnskabsstandarder.
56

  

 

En fjerde udfordring er, at GRI bygger på brugerinvolvering, og at dette ikke altid er let for virk-

somheder med mange forskellige interessenter. Virksomheder der rapporterer efter GRI har der-

for mange forskellige bud på, hvordan interessenterne skal identificeres, og hvilke interessenter 

der skal medtages.
57

 Moneva er kommet med denne kritik i forhold til den anden version af 

GRI’s guidelines, hvor involvering af interessenter og gennemsigtighed var de overordnede kva-

litetskriterier. I den tredje version af GRI’s guidelines er brugerinvolvering rykket længere ned i 

hierarkiet, således at det ikke er et overordnet kriterium længere, men derimod kun et af flere kri-

terier, der er med til at bestemme indholdet at rapporten (se afsnit 3.1.2). Brugerinvolveringen er 

dog stadigvæk et meget centralt kriterium, og der vurderes derfor, at kritikken stadigvæk er be-

rettiget. Andre udfordringer med brugerinvolvering er som skrevet i afsnit 3.2.1, at virksomhe-

den ikke nødvendigvis har mulighed for at involvere alle væsentlige interessenter, og at interes-

senter kan have modstridende interesser. Dette bliver yderligere diskuteret i del 2.  

 

En femte udfordring er selve brugen af den tredobbelte bundlinie. Den tredobbelte bundlinie er 

synlig i forhold til indikatorprotokollerne, og der er to udfordringer ved dette. For det første 

mangler GRI’s indikatorprotokoller integrerede indikatorer, dvs. indikatorer der kan relateres til 

flere bundlinier.
58

  Dermed tager GRI hver bundlinie for sig i stedet for at henvise til, hvordan 

eksempelvis reduktion af arbejdsulykker påvirker den økonomiske bundlinie, eller hvordan inve-

steringer i infrastrukturen påvirker den sociale bundlinie. Hvis virksomheder vil integrere bund-

linierne mere og henføre initiativerne til den finansielle påvirkning af virksomheden, kan virk-

somheden søge inspiration i The Prince of Wales’ Accounting for Sustainability project, som er 

udviklet for at sammenkoble den ikke finansielle information med det finansielle resultat og stra-
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tegi. Dette betyder, at rapporteringen skal indeholde en opgørelse af omkostninger og besparelser 

for de enkelte initiativer.
59

 Standarden er forenelig med GRI og kan dermed benyttes, selvom 

rapporten aflægges efter GRI. I den tidligere omtalte prisuddeling fra ACCA for Storbritanniens 

bedste CSR-rapport fra 2008 har vinderen BT Group plc inkluderet standarden i sin rapportering, 

hvor de bl.a. har udarbejdet en tabel med KPI for direkte effekt og indirekte effekt af finansielle 

og ikke finansielle indikatorer for eksempel forbrugere, medarbejdere, leverandører mv.
60

 Dette 

har medført meget ros fra dommerne, og virksomheder der kun aflægger CSR-rapport efter GRI 

mangler denne dimension af rapportering.    

Den anden udfordring ved GRI’s brug af den tredobbelte bundlinie er, at der ikke er ligevægt 

mellem de tre bundlinier. I forhold til antal af kerneindikatorer kan der ses, at der er en overvægt 

af sociale og miljømæssige kerneindikatorer, der tilsammen udgør omkring 80 % af det samlede 

antal af kerneindikatorer. Inden for disse 80 % er det de sociale kerneindikatorer der udgør ca. 50 

%.
61

 Dermed er der ikke ligevægt i forhold til de tre bundlinier. Udover dette kan virksomheder 

rapportere i forhold til GRI uden at overholde alle kerneindikatorer, eksempelvis hvis virksom-

heder kun overholder klassificering C. For at opnå klassificering C skal der blot rapporteres i 

forhold til 10 kerneindikatorer, hvoraf der mindst skal være en for hver bundlinie. Dermed kan 

virksomheder vælge at fokusere på en bundlinie og de kerneindikatorer virksomheden vælger, 

kan være valgt ud fra overvejelser omkring virksomhedens omdømme. Disse to kritikpunkter 

kan føre til, at rapportering efter GRI kan føre til en svag rapportering af GRI.
62

 Hvis virksom-

heden vil være socialt ansvarlig og ikke kun rapporterer, fordi det øger legitimiteten af virksom-

heden, vil virksomheden dog rapportere på de væsentlige indikatorer, og dermed vil den oven-

nævnte kritik mindskes. 

 

En sidste udfordring kan findes i GRI’s sector supplements. Sector supplements er, som skrevet 

ovenfor, branchesuppleringersstandarder. Det kan undre, at GRI ikke har udarbejdet standarder 

for kemiindustrien, selvom kemiindustrien formodes at have en stor betydning for bæredygtig-

heden. Dette kan bl.a. underbygges med de mange skandaler der har været i pressen, som ek-

sempelvis forurening af grundvandet igennem landbrugets sprøjtemidler.
63

 Der findes en interna-
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tional The European Chemical Industry Association som har udarbejdet retningslinier for kemi-

virksomheder
64

. Disse retningslinier kan benyttes, hvis virksomheden mangler input til sektor-

specifikke problemer. 

 

Delkonklusion  

 

Der er flere muligheder og udfordringer ved rapportering af CSR og brugen af GRI. Muligheder-

ne kan opdeles i generelle muligheder og specifikke muligheder. En generel mulighed er, at rap-

portering af CSR kan være med til at beholde / øge legitimiteten af virksomheden og dermed sik-

re virksomheden adgang til ressourcer, som bl.a. kapital. En specifik fordel ved brugen af GRI 

er, at standarden er anerkendt og dermed forenelig med andre standarder. Derudover mener flere 

brugere af CSR rapporter, at brugen af GRI fører til bedre rapporter.  

 

Udfordringer ved rapportering og GRI kan ligeledes inddeles i generelle og specifikke. 

Generelle udfordringer omfatter bl.a. at der kan være uoverensstemmelse i, hvad der rap-

porteres, og hvad der bliver efterspurgt af brugere. Dermed kan virksomheden spilde res-

sourcer på at udarbejde noget der ikke er efterspurgt. Rapporteringer kan kategoriseres i 

tre kategorier - rodekasserapporteringen, telefonbogsrapporteringen eller forretningsorien-

teret rapportering. Rodekasserapportering og telefonbogsrapportering kan føre til ressour-

cespild. Kun i det tredje scenarium den forretningsorienterede rapportering rapporterer 

virksomheden om emner der har interessenternes interesse og er vigtige for virksomheden. 

De to generelle hovedudfordringer er dermed at identificere de væsentlige interessenter og 

at finde frem til de emner der skal rapporteres om. 

 

Specifikke udfordringer ved brug af GRI omfatter bl.a., at virksomheder kan have en ten-

dens til at rapporterer om for mange indikatorer uden at finde frem til de væsentlige områ-

der. Derudover er GRI’s retningslinier ikke så detailforskrivende som eksempelvis års-

regnskabsregler, hvilket kan føre til mindre sammenlignelighed mellem virksomheder der 

bruger GRI. En tredje udfordring består i at der er store brancheforskelle, kulturforskelle 

og teknologiske forskelle i de lande, hvor virksomhederne benytter sig af GRI, hvilket fø-

rer til forskelle i forudsætninger for at rapportere omkring CSR indikatorer. En fjerde ud-
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fordring består i at GRI bygger på brugerinvolvering, hvilket kan være svært at overholde. 

Derudover har GRI ikke integrerede indikatorer og der er en overvægt af sociale indikato-

rer. Den sidste udfordring er, at GRI ikke har sector supplements for kemivirksomheder. 

Kemivirksomheder kan dog hente inspiration i de retningslinier der er udarbejdet af The 

European Chemical Industry Association. 
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4. Cheminovas CSR-rapport 
 

Cheminova har rapporteret CSR siden 2006. For rapporteringen i 2008 har virksomheden valgt 

at sammenligne rapporten med GRI. I dette afsnit beskrives der først, hvordan Cheminovas CSR-

rapport fra 2008 er opbygget. Derefter analyseres, hvilke muligheder og udfordringer Cheminova 

har i forhold til sin CSR-rapportering. Analysen tager udgangspunkt i de fordele og ulemper der 

er introduceret i afsnit 3. 

  

4.1 Opbygning af Cheminovas CSR-rapport 

Cheminovas CSR-rapport er opbygget omkring 9 hovedemner. Disse er: 

 

1. Produkt stewardship 

2. Udvikling og innovation 

3. Produktion 

4. EU´s nye kemikalieforordning 

5. Leverandørstyring 

6. Human Resources 

7. Fødevareudviklingen 

8. Klima 

9. Misforståelser vedrørende methyl parathion i Brasilien      

 

Af disse 9 hovedemner er der knyttet konkrete mål til de første seks emner. Disse emner er en 

videreførelse af CSR-rapporten fra 2007, hvor emnerne er beskrevet. Derfor henvises der i be-

skrivelsen af emnerne flere gange til CSR-rapporten fra 2007. De sidste tre emner er udelukken-

de narrative emner. For de første seks emner gives der først en kort beskrivelse af, hvad emnerne 

vedrører. Derefter inddeles emnerne i forhold til de forskellige bundlinier, for at se, hvilke bund-

linier Cheminova rapporterer om. De sidste tre emner beskrives, og der vurderes, om disse ved-

rører bæredygtighed. I afsnit 4.2 diskuteres det, om disse emner bør være med i rapporten eller 

ikke.  
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4.1.1 Produkt stewardship 

Produkt stewardship vedrører risikoreduktion for plantebeskyttelsesmidler, og området omhand-

ler bl.a. udfasning af ekstremt giftige produkter og udvikling af piktogrammer, der skal gøre det 

mere sikkert at bruge produkterne. Området omhandler dermed både miljømæssige og sociale 

hensyn. 

 

Miljømæssig bundlinie: 

Cheminova har i 2007 lavet en opgørelse over de mest giftige produkter de forhandler. Chemi-

nova opdeler deres produkter efter hvor giftige de er ud fra WHO klassifikation. De hårdeste og 

mest ødelæggende produkter for miljøet er produkterne i klasse Ia og Ib. En opgørelse i Chemi-

novas CSR-rapport fra 2007 viser, i hvilke lande/markeder Cheminova sælger produkter, der fal-

der ind under Ia og Ib.
65

 Rapporten beskriver, at Cheminova er klar over, at der er et problem 

med disse produkter og deres skadelighed for miljøet. Virksomheden har derfor udarbejdet en 

plan for, hvornår Cheminova ikke længere skal sælge disse produkter i bestemte lande/markeder. 

Af den opgørelse der er lavet over salg af de mest skadelige produkter for 2007, vil det ifølge 

Cheminova kun være Australien, USA og Spanien der stadig aftager disse skadelige produkter 

efter 2010. Der vurderes, at landmændene i disse lande har uddannelsen til at benytte produkter-

ne retmæssigt, da bl.a. analfabetisme er lav i disse lande.
66

 Dermed er der ikke de samme udfor-

dringer som salget af disse produkter til bl.a. Brasilien. Det kan dog undre, at produkterne ikke 

bliver udfaset i alle lande.   

 

Social bundlinie: 

Cheminova beskriver de forskellige tiltag de har gjort, for at brugerne af deres produkter skal 

kunne håndtere dem så sikkert som muligt. Virksomheden lægger vægt på, at brugerne af Che-

minovas produkter er bedst muligt beskyttet. Derfor er der på alle Cheminovas produkter, der er 

klassificeret I på WTO´s liste, påsat en label med samtlige informationer, som en bruger af pro-

duktet har gavn af at vide. For de klasse I produkter der sælges udenfor Australien, USA og Eu-

ropa, er der også piktogrammer på labelen. Cheminova beskriver dog ikke, om der er foretaget 

undersøgelser der bekræfter, at brugen af piktogrammer rent faktisk mindsker ulykker i forbin-

delse med brugen af kemikalierne.   
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4.1.2 Udvikling og innovation 

Udvikling og innovation vedrører udviklingen af nye produkter, samt videreudviklingen af gam-

le produkter. Under fremstillingen af nye produkter og videreudviklingen af gamle produkter 

skal der tages hensyn til miljø.
67

 Dermed vedrører afsnittet den miljømæssige bundlinie. 

 

Miljømæssig bundlinie: 

Nye produkter skal være mindre giftige end allerede eksisterende produkter, og der skal dermed 

udvikles et alternativ til de meget giftige plantebeskyttelsesmidler. Ved videreudviklingen af ek-

sisterende produkter skal der især tages hensyn til en reduktion af opløsningsmiddelbaserede 

formuleringer, da disse organiske opløsningsmidler bl.a. belaster miljøet, er brandfarlige og for-

årsage skader på planter.68 I 2008 har Cheminova derudover udarbejdet en kodeks der stiller krav 

til samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingsaktiviteter.
69

 Der er i CSR-rapporten fra 2008 

dog ikke beskrevet, hvilke krav kodeksen indeholder.  

 

4.1.3 Produktion 

Produktion vedrører emner som energibesparelser og en forbedring af sikkerheden for medarbej-

dere. Dermed omfatter afsnittet omkring produktion både den miljømæssige og den sociale 

bundlinie. 

 

Miljømæssig bundlinie: 

Cheminova har udarbejdet en tabel, som bl.a. viser udviklingen i energiforbrug, vandforbrug og 

udledning af CO2 i de sidste 2 år. På side 27 af rapporten beskriver virksomheden, hvilke mål 

der er sat fra 2009. Et eksempel er at virksomheden vil reducere energiforbruget pr. produceret 

mængde på produktionsanlægget i Indien.  

 

Social bundlinie: 

I tabellen på side 26 angiver Cheminova antallet af arbejdsulykker. Cheminova beskriver i CSR-

rapporten fra 2007, hvilke tiltag der er gjort, for at deres medarbejdere skal kunne have en så 

sikker arbejdsdag som muligt. Her inddrages både den tekniske sikkerhed og den menneskelige 
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faktor. Et af tiltagene er at virksomheden i Indien har en egen ambulance for at kunne transporte-

re til skade kommende til det nærmeste hospital.
70

 

 

4.1.4 EU’s nye kemikalieforordning  

EU’s nye kemikalieforordning vedrører den nye kemikalielovgivning, som betyder, at virksom-

hederne skal undersøge kemikalierne for at vurdere, om disse kemikalier skader sundhed eller 

miljø. Selve afsnittet handler om registreringen, og omkring hvordan dette skal forgå. Da dette er 

en lov, som Cheminova er nød til at overholde og at registreringen og de tilhørende undersøgel-

ser ikke er frivillige, jævnfør definitionen af CSR i afsnit, 2.3.1 har dette afsnit udelukkende et 

informativt formål, og afsnittet påvirker ikke den tredobbelte bundlinie. På den anden side har en 

undersøgelse af interessenternes informationsbehov vist, at der findes generelle oplysninger, som 

interessenter efterspørger. Disse informationer inkluderer bl.a. overholdelse af lovgivningen.
71

 I 

forhold til GRI’s indikatorer EN28 og PR7 skal virksomheden kun oplyse, hvis der er udstedt 

bøde eller hvis virksomheden er påtalt for ikke at have overholdt lovgivningen. Dvs. oplysninger 

er kun af negativ karakter. Hvis interessenter efterspørger informationer omkring overholdelse af 

væsentlig lovgivningen, som ikke har en negativ karakter, bør GRI overveje at medtage dette 

som indikator. På nuværende tidspunkt bør Cheminova undlade at medtage afsnittet i CSR-

rapporten. Kemikalieregistrering er omkostningsfuldt for virksomheden
72

, og forholdet bør der-

for omtales i Årsrapporten i stedet for CSR-rapporten.  

 

4.1.5 Leverandørstyring 

Leverandørstyringen betyder, at Cheminova opfordrer alle underleverandører til at levere miljø-, 

sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt producerede produkter. Dertil har Cheminova udar-

bejdet en leverandørkodeks, som de væsentlige underleverandører skal skrive under på. Chemi-

nova vurderer, at der er 177 væsentlige underleverandører og i 2008 havde 176 af disse skrevet 

under på kodeksen. Den sidste har givet et mundtligt tilsagn om at overholde kodeksen.
73

 Ko-

deksen består af 10 fundamentale principper
74

, hvilke hovedsagligt vedrører den sociale bundli-
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nie. I forhold til den miljømæssige bundlinie er der kun princip 10 der siger, at der skal tages 

hensyn til miljø under produktionen. Dette er dog meget generelt, og det er derfor meget subjek-

tivt om princippet overholdes. De andre 9 principper er mere konkrete og vedrører den sociale 

bundlinie.    

 

Social bundlinie: 

Cheminovas leverandørkodeks’ sociale principper inkluderer bl.a., at der ikke må bruges børne-

arbejde, alle love i de pågældende lande skal overholdes, og der ikke må bruges korruption.
75

 

Cheminova oplyser ligeledes, at 37 medarbejdere, som har tilknytning til underleverandører, har 

fået undervisning i kodeksen.  

 

4.1.6 Human Ressources 

I 2008 har Cheminova revideret sin mission, vision og værdier, og virksomheden har udarbejdet 

en kodeks for forretningsprincipper. Målet for virksomheden er, at alle medarbejdere kender og 

handler efter denne kodeks. Derudover skal medarbejderne inviteres til at deltage i en workshop, 

hvor der skal arbejdes med virksomhedens nye værdier.
76

 Kodeksen indeholder i lighed med ko-

deksen for leverandører, at medarbejdere skal overholde menneskerettigheder, og at der ikke må 

forekomme korruption.
77

 Dermed vedrører kapitlet de samme indikatorer som allerede er omtalt 

under leverandørstyring.  

 

4.1.7 Fødevareudfordringen 

Afsnittet omkring fødevareudfordringen beskriver, hvorfor verden mangler afgrøder. Dette skyl-

des bl.a. et fald i landbrugsareal pr. indbygger, befolkningstilvæksten og et større forbrug af 

animalske produkter i den voksende mellemklasse.
78

 Derudover beskriver afsnittet, hvordan 

Cheminova arbejder for at forbedre udbytte pr. hektar ved brug af plantebeskyttelsesmidler. Hele 

afsnittet beskriver dermed Cheminovas eksistensberettigelse / legitimitet, og ikke hvordan virk-

somheden kan blive mere bæredygtig. Dermed bidrager afsnittet ikke til CSR-rapporten i forhold 
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til GRI’s retningslinier. Afsnittet vurderes dog at kunne påvirke virksomhedens legitimitet. Dette 

bliver diskuteret i afsnit 4.2.1. 

 

4.1.8 Klima 

Dette afsnit omtaler energipolitikken i form af en reduktion af CO2 og målsætninger for en yder-

ligere reduktion af CO2 i 2009. Afsnittet kunne med fordel være en del af produktionsafsnittet, 

da det forklarer den i produktionsafsnittet opstillede tabel, som viser forbruget af CO2.  

 

4.1.9 Misforståelser vedrørende methyl parathion i Brasilien      

Politikken offentliggjorde i 2008 en artikel, som tvivlede på Cheminovas hensigter med hensyn 

til udfasningen af methyl parathion i Brasilien. Derudover indeholdt artiklen beskyldninger om-

kring ulykker i forbindelse med brugen af stoffet. I afsnittet forklarer Cheminova, at oplysnin-

gerne i artiklen ikke var korrekte, og at Cheminova stadigvæk har planer om at udfase produktet 

inden 2010. Dermed har afsnittet ikke direkte betydning for bæredygtighed i forhold til GRI. Der 

vurderes dog, at artiklen i Politikken kan være med til at skade Cheminovas legitimitet, og at det-

te afsnit prøver at rette op på dette. Derfor kan det debatteres, om afsnittet skal være med i CSR-

rapporten eller ikke, hvilket bliver diskuteret i afsnit. 4.2.1.  

 

Alt i alt rapporterer Cheminova omkring 9 emner, hvoraf 6 er knyttet til indikatorer og 3 der er 

narrative. Et af de tre narrative afsnit vedrører klima, og afsnittet er en forklaring på de tal, der er 

vist under afsnittet produktion. Derfor kan afsnittet med fordel flyttes. Dette efterlader to afsnit 

uden konkrete mål. I det kommende afsnit diskuteres det bl.a., om disse to afsnit bør være med i 

Cheminovas CSR-rapport. Gennemgangen viser, at Cheminova kun har fokus på den miljømæs-

sige og den sociale bundlinie. Dette er en af de udfordringer, der bliver diskuteret i det næste af-

snit.  

 

4.2 Cheminova’s muligheder og udfordringer i forhold til GRI-rapportering 

Dette afsnit tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer der er beskrevet i kapitel 3, 

samt gennemgangen af Cheminovas CSR-rapport i afsnit 4.1.  
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4.2.1 Muligheder for Cheminovas CSR-rapport 

Afsnittet er inddelt i to dele. I den første del beskrives Cheminovas muligheder for at øge / bibe-

holde legitimitet i forhold til legitimitetsteori. Legitimitet skal være med til at sikre virksomhe-

den adgang til ressourcer. I den anden del beskrives de ressourcer, som Cheminova kan påvirke 

med CSR-rapporten. Her beskrives virksomhedens muligheder i forhold til primære og sekundæ-

re interessenter. For de primære interessenter beskrives, hvilke muligheder CSR-rapporten giver 

i forhold til at tiltrække/ beholde medarbejdere og kapital. Disse er valgt, da de er afgørende for 

virksomheden. I forhold til de sekundære interessenter beskrives virksomhedens muligheder for 

at påvirke NGO’er, da disse vurderes til at kunne påvirke de primære interessenter.  

 

4.2.1.1 Muligheder for at bibeholde / øge legitimiteten 

Som skrevet tidligere producerer Cheminova plantebeskyttelsesmidler til landbruget. Landbru-

gets forbrug af sprøjtemidler er et hyppigt diskuteret emne herunder bl.a. sprøjtemidlernes på-

virkning af grundvandet.
79

 Cheminova producerer dermed et produkt, der vurderes til at have en 

lav legitimitet i samfundet. Hertil kommer, at Cheminova har været kritiseret for at sælge eks-

tremt farlige sprøjtemidler til bl.a. Brasilien. Jf. legitimitetsteori skal virksomheden overholde 

den sociale kontrakt for at få adgang til ressourcer. Cheminova har flere muligheder for at beva-

re/øge legitimitet ved hjælp af en CSR-rapport.  

 

For det første kan rapporten påvirke samfundets holdninger overfor virksomheden og virksom-

hedens produkter. Brugen af GRI som rapporteringsstandard, afsnittet om fødevareudviklingen 

og afsnittet omkring misforståelser vedrørende methyl parathion i Brasilien kan gøre dette.   

 

Som skrevet ovenfor, kan brugen af GRI være med til at øge legitimiteten af CSR-rapporten. En 

forudsætning er dog, at virksomheden bruger GRI hensigtsmæssigt. Hvis GRI ikke bruges hen-

sigtsmæssigt, kan rapporten opfattes som utroværdig, hvilket kan være med til at mindske legi-

timiteten. GRI bygger på tankegangen, at virksomheden tager højde for hele sit ansvar i forskel-

lige beslutningssituationer. For at bibeholde /øge legitimiteten skal rapporten give læseren et bil-

lede af, at det er CSR, der ligger til grund for beslutninger, og at det ikke bare er en rapport der 

udarbejdes, fordi samfundet forventer det. Dermed er forankring af CSR-strategien vigtigt for 

legitimiteten, og området bliver derfor yderligere diskuteret i del 2.  
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I Cheminovas CSR-rapport fra 2008 er der derudover tre afsnit som er narrative, dvs. uden kon-

krete mål. Her skal Cheminova være opmærksom på, at virksomheden kun medtager afsnit, der 

er relevante for CSR. Afsnittet omkring fødevareudviklingen forklarer bl.a., hvorfor det er vig-

tigt, at der produceres sprøjtemidler. Afsnittet forsøger dermed at øge den almene legitimitet 

omkring produkterne. Da afsnittet ikke umiddelbart vedrører CSR, kan det diskuteres, om dette 

ikke blot bør oplyses på hjemmesiden. Det kunne tyde på, at Cheminova medtager afsnittet i sin 

CSR-rapport, fordi virksomheden tror på, at en samlet rapport får mere opmærksomhed i sam-

fundet end hjemmesiden. I forhold til legitimitetsteorien kan det dermed være en fordel at have 

afsnittet med. På den anden side kan et afsnit som fødevareudviklingen også være med til at 

mindske troværdigheden af CSR-rapporten, da det netop ikke vedrører CSR. Hvis virksomhe-

dens CSR-rapport opfattes som værende spin for virksomheden med det formål at forblive legi-

tim, kan dette sætte spørgsmålstegn ved Cheminovas motiver. Da dette kan føre til en øget legi-

timitetskløft, bør Cheminova ikke have afsnittet med i CSR-rapporten.  

 

Udover afsnittet omkring fødevareudviklingen har Cheminova i sin CSR-rapport fra 2008 et af-

snit omkring de beskyldninger som Politiken har bragt i forbindelse med undersøgelsen af 

methyl parathion i Brasilien. Beskyldningerne kan være med til at øge legitimitetskløften. Af-

snittet forklarer, hvordan ledelsen vurderer anklagerne i pressen, og dette kan være med til at 

mindske legitimitetskløften. Afsnittet kan dermed være en fordel i forhold til legitimitet. Da sal-

get af methyl parathion og en generel overholdelse af lovgivning er en del af CSR-rapporten, 

vurderes det, at virksomheden med fordel kan have dette afsnit med. 

En anden mulighed i forhold til CSR-rapporten er, at virksomheden har mulighed for at kommu-

nikere tilpasninger til samfundet. Et eksempel på dette er afsnittet omkring produkt stewardship. 

Her beskriver Cheminova, at de vil udfase de ekstremt farlige sprøjtegifte i bl.a. Brasilien. Set i 

lyset af den kritik salget af de ekstremt farlige sprøjtemidler har medført i 2006, kan en hurtig 

udfasning af produkterne ses som en tilpasning til samfundets krav. Dette vil dermed være med 

til at øge legitimiteten.  

 

Alt i alt kan Cheminovas brug af GRI være med til at øge/ beholde legitimiteten.  Virksomheden 

skal dog være opmærksom på ikke kun at rapportere i forhold til legitimitet, da dette kan føre til 

en utroværdig rapport. Dette kan igen føre til, at virksomheden mister legitimitet. Det er desuden 
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vigtigt for legitimiteten, at læseren får det indtryk, at CSR-strategien er forankret i hele virksom-

heden. Dette bliver yderligere diskuteret i del 2. Derudover kan Cheminova øge legitimiteten ved 

at rapportere omkring tilpasninger til samfundets forventninger.   

 

4.2.1.2 Adgang til ressourcer 

Som skrevet ovenfor, kan en CSR-rapport være med til at øge/ bevare virksomhedens legitimitet 

og derigennem adgang til ressourcer. For Cheminova vurderes det, at der er tre vigtige interes-

senter. Disse inkluderer medarbejdere i Danmark, aktionærer og NGO’er. Brugerne af produk-

terne er ikke medtaget som primære interessenter, da virksomheden eksporterer store dele af 

produktionen til tredjeverden, og der vurderes, at bønderne i eksempelvis Brasilien ikke har res-

sourcer til at påvirke Cheminova betydeligt. Brugernes interesser er derfor varetaget af NGO’er. 

Derudover er medarbejdere i Indien ikke medtaget som primær interessent, da der vurderes, at 

deres interesser ligeledes varetages af NGO’er.     

 

Medarbejdere i Danmark: 

Virksomhedens produktion er placeret i Harboøre og Cheminova beskæftiger i dag 800 medar-

bejdere i Danmark og 1.100 i udlandet.
80

 Virksomhedens målsætning er at være en attraktiv ar-

bejdsplads for koncernens medarbejdere. Dette skal bl.a. opnås ved at fremme spændende og ud-

fordrende jobs, skabe et godt arbejdsmiljø samt udarbejde konkurrencedygtige ansættelsesfor-

hold.
81

 Da virksomheden beskæftiger et stort antal faglærte medarbejdere, og da virksomheden 

er placeret i et yderområdet, vurderes det, at medarbejderne er vigtige interessenter for virksom-

heden. Medarbejderne der arbejder i udviklingsafdelingerne formodes at have lange uddannelser, 

som betyder, at det må være i virksomhedens interesse at fastholde medarbejdere. Her kan CSR, 

som skrevet i afsnit 3.2.1 være med til at skabe en positiv identitet, som medarbejderne kan iden-

tificere sig med. Dermed skaber Cheminovas CSR-rapport muligheder for at tiltrække og behol-

de kvalificeret arbejdskraft.  

 

Aktionærer: 

Cheminova ejer datterselskaber og associerede selskaber i 23 forskellige lande, herunder USA, 

Australien og Indien.
82

Cheminova er selv ejet af Auriga Industries A/S, mens den øverste mo-
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dervirksomhed er Aarhus Universitets Forskningsfond. Cheminova aflægger regnskab i forhold 

til stor klasse C virksomhed efter ÅRL, mens Auriga er børsnoteret og aflægger regnskab i for-

hold til ÅRL’s klasse D. Auriga’s primære aktivitet er at være moderselskab til Cheminova A/S. 

Auriga’s resultat afhænger dermed af Cheminovas resultat, hvilket medfører, at Auriga’s aktio-

nærer ligeledes er interessenter i Cheminova. Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af Auriga:
 
 

 

 

Tabel 1: Oversigt over Auriga’s ejere 

 Kapital Stemmer 

Aarhus Universitets Forskningsfond 40,38% 83,65% 

 

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 13,00% 3,56% 

 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) 5,84% 1,60% 

 

   

Kilde: Auriga Industries A/S’ årsrapport fra 2008, side 3 

 

Tabellen viser, at der er 3 aktionærer, som ejer over 5 % af Auriga. En af disse aktionærer - ATP 

som ejer 13 % af Auriga - har en politik om aktivt ejerskab, hvilket betyder, at ATP er i dialog 

med de virksomheder de investerer i. Dialogen skal sikre, at de langsigtede aktionærinteresser 

bliver varetaget, herunder social ansvarlighed. At social ansvarlighed er vigtigt for ATP kan bl.a. 

demonstreres ved, at ATP i 2009 har ekskluderet 4 selskaber, da disse ikke var sociale ansvarli-

ge.
 83

 Det aktive ejerskab kan også eksemplificeres ved, at ATP kræver en uvildig undersøgelse 

af påstanden om, at Cheminova forhindrer undersøgelsen af virksomhedens giftsalg i Brasilien.
84

 

Dette viser ligeledes, at Cheminova skal forholde sig til Aurigas aktionærer. Da der kun er tre 

aktionærer som ejer over 5 % af kapitalen, har Cheminova mulighed for at gå i dialog med alle 

tre aktionærer, for at afstemme forventningerne med dem. Da ATP og LD er pensionskasser, 

vurderes det, at ATP og LD skal investere danskernes penge på en sådan måde, at det både giver 

afkast, men også er socialt ansvarligt. Selvom ATP er en tvungen ordning, og at det derfor ikke 

er muligt for utilfredse danskere at stoppe indbetalingen, må det alligevel være i ledelsens inte-

resse at opretholde legitimiteten, da ledelsen kan miste legitimitet, hvilket kan føre til afskedigel-
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 ATP koncern Årsrapport 2009, side 13 
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se. Igennem CSR-rapporten har Cheminova mulighed for at beskrive sin sociale ansvarlighed, 

hvilket igen kan gøre det forsvarligt for eksempelvis ATP at investere i Cheminova. Den første 

CSR-rapport i 2006 blev også modtaget positiv fra ATP, selvom den efter deres mening kom lidt 

for sent. På Cheminovas generalforsamling udtalte ATP bl.a., at én årsag til den store medie-

storm virksomheden har været igennem i forbindelse med salg af giftige plantebeskyttelsesmid-

ler til den tredje verden, vurderes til at være, at virksomheden ikke oplyser om de tiltag der er 

taget for at leve op til FAO’s Code of Conduct.
85

 Alt i alt kan en CSR-rapport bidrage med at 

skabe ro omkring aktiekapitalen.  

 

NGO’er: 

Cheminova producerer kemikalier til landbruget. Det største produktområde er ukrudtsmidler, 

som står for 43 % af det samlede salg. Derefter følger insektmidler med 31 % af det samlede salg 

og svampemidler med 11 % af set samlede salg.
86

 Cheminova har produkter der klassificeres af 

WHO som I, hvilket betyder meget giftige. Disse produkter udgjorde i 2007 ca 5% af den samle-

de omsætning. 
87

 Produktionen foregår på produktionsanlæg i Danmark og Indien. Der vurderes, 

at Cheminova har interessenter i form af NGO’er, der er imod brugen af ekstremt farlige plante-

beskyttelsesmidler. Da Cheminova har et produktionsanlæg i Indien, vurderes det derudover, at 

Cheminova har interessenter i form af NGO’er, som er interesseret i arbejdsforholdene. NGO’er 

har forskellige typer samarbejde med virksomheder, og disse kan variere fra samarbejde til kon-

frontation. Konfrontation kan eksempelvis finde sted i form af protester, boykot eller sagsanlæg. 

Det kan dermed have vidtrækkende økonomiske konsekvenser at ignorere NGO’ernes krav til 

virksomheden. Dermed har virksomheden et stort incitament til at imødekomme de krav 

NGO’erne stiller.
88

 På nuværende tidspunkt tyder det dermed på, at CSR kan være med til at sty-

re risikoen, i forhold til interessenter. Dette betyder for Cheminova, at CSR kan have en positiv 

effekt på virksomheden ved at minimere risikoen for konfrontation med NGO’er.  

 

Alt i alt har Cheminova mulighed for at påvirke nuværende og kommende medarbejdere igen-

nem en CSR-rapport, hvilket gør det nemmere for virksomheden at tiltrække / beholde medar-

bejderne. Derudover har Cheminova mulighed for at skabe ro omkring aktiekapitalen ved at gå i 
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dialog med aktionærerne. Desuden giver CSR-rapporten mulighed for at mindske konfrontation 

med NGO’er.   

 

4.2.2 Udfordringer i forbindelse med CSR-rapporten 

Der er flere udfordringer som Cheminova står overfor ved rapportering af CSR. For det første er 

der altid en mulighed for ressourcespild, hvis Cheminova ikke formår at rapportere om de emner, 

der er interessante for brugerne. Her kan brugen af GRI mindske denne risiko, hvis Cheminova 

kan finde frem til de væsentlige interessenter. Dette er dog ikke altid nemt, og hvis dette ikke 

lykkes for Cheminova, kan det føre til, at virksomheden bare rapporterer i forhold til GRI’s indi-

katorer uden at oplysningerne er efterspurgte. Dermed er spild af ressourcer en reel udfordring 

for Cheminova. I forhold til brugerinvolvering mangler Cheminovas CSR-rapport fra 2008 en 

beskrivelse af involveringen af interessenter i beslutningsprocessen. I forordet står, at dialogen 

med interessenterne har lært virksomheden meget, og det fremgår desuden, hvem virksomheden 

mener, interessenterne er. Virksomheden beskriver dog ikke, hvordan de er kommet frem til dis-

se interessenter, og om der er andre interessenter, som virksomheden har overvejet, men ikke 

medtaget i rapporten. Når der har været en dialog med de forskellige interessenter, ville det lige-

ledes være vigtigt at rapportere, om disse har været med til at præge de valgte områder eller del-

mål inden for områderne. Dermed har Cheminova ikke håndteret udfordringen i forhold til bru-

gerinvolvering, og rapporten kan derfor med fordel beskrive processerne bagved udvælgelsen af 

interessenterne.  I forhold til væsentlighed beskriver Cheminovas CSR-rapport fra 2008 heller 

ikke, hvordan virksomheden er kommet frem til de 9 emner, de har valgt. Da rapporten, som 

skrevet ovenfor, ikke beskriver, hvordan dialogen med interessenterne er forløbet, kan læseren 

ikke vide, om disse emner rent faktisk er væsentlige i forhold til interessenterne. Dette kunne 

igen mindske troværdigheden og dermed legitimiteten af rapporten. Cheminova kunne derfor 

med fordel udarbejde en beskrivelse af den proces der fører til de valgte emner. Dette vil jf. 

GRI’s kvalitetskriterier øge gennemsigtigheden i rapporten. Der vurderes, at Cheminova ved 

hjælp af GRI’s retningslinier kunne prioritere emnerne, således at CSR-rapporten kun indeholder 

emner, der er interessante for interessenter og emner der vedrører bæredygtighed. Hvorfor og 

hvordan interessenter bør involveres, diskuteres i del 2.   
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En anden udfordring i forhold til GRI er, at virksomhederne er nød til at beskrive den anvendte 

rapporteringspraksis meget nøje. Cheminova har to sider i CSR-rapporten fra 2008, som forkla-

rer den regnskabspraksis der er brugt i forbindelse med bl.a. opgørelse over arbejdsulykker. 

Regnskabspraksissen vurderes til at være nøje, idet den forklarer, hvordan alle tal er fremkom-

met. Udfordringen for Cheminova ligger et andet sted. En undersøgelse af Cheminovas frem-

gangsmåde viser, at Cheminova ikke begrunder de valg de træffer undervejs, eksempelvis virk-

somhedens tilgang til risiko. Cheminova vurderer risikoen af sprøjtemidler bl.a. ud fra, hvor me-

get aktiv-stof der er i sprøjtemidlet. I forhold til fokuset i Danmark er det ikke kun det aktive stof 

der er vigtigt, men også hvor mange gange der skal sprøjtes.
89

 Dermed forklarer Cheminova ikke 

de fravælg virksomheden har lavet.   

 

En tredje udfordring er brugen af den tredobbelte bundlinie. Som skrevet ovenfor kan GRI kriti-

seres for ikke at bruge integrerede indikatorer, og at der er en overvægt af indikatorer for den so-

ciale og den miljømæssige bundlinie. Ved gennemgangen af Cheminovas CSR-rapport fra 2008 

kan der konkluderes, at Cheminovas CSR-rapport er meget fokuseret på den sociale og den mil-

jømæssige bundlinie, mens der næsten ikke er fokus på den økonomiske bundlinie. I Chemino-

vas CSR-rapport fra 2008 henviser virksomheden i tabellen på side 29 til, at de overholder indi-

katoren EC1, som vedrører økonomiske nøgletal, ved at henvise til Aurigas hjemmeside. Indika-

toren omhandler bl.a., at virksomheden skal oplyse indtjening, omkostninger, personaleomkost-

ninger, donationer mv. For at kunne bedømme virksomhedens påvirkning af nærområdet børe 

tallene vises for de enkelte lande.
90

 Her må det siges, at oplysninger på Aurigas hjemmeside ikke 

opfylder alle kriterierne, og der vurderes, at EC1 kun er delvist opfyldt. Alt i alt har Cheminova 

ikke håndteret denne udfordring. Området bliver derfor yderligere diskuteret i del 2.     

 

En sidste udfordring som er beskrevet i afsnit 3.3.2 er sector supplements. Her viser Cheminova i 

sin CSR-rapport fra 2008, at de har underskrevet på Responsible Care aftalen. På side fire af 

rapporten skriver Cheminova følgende: 

                                                 
89

 Analysis of Cheminova CSR practice, side 11 
90

 http://www.globalreporting.org/GRIPortal/GRI/G3Online/frmStep6PerformanceIndicator.aspx?NRMODE=P 

ublished&NRNODEGUID=%7bA4B9607F-FFB5-4F41-8899-

D6526684C94A%7d&NRORIGINALURL=%2fReportingFramework%2fG3Online%2fPerformanceIndicators%2f

&NRCACHEHINT=Guest 

http://www.globalreporting.org/GRIPortal/GRI/G3Online/frmStep6PerformanceIndicator.aspx?NRMODE=P


 

En analyse af Cheminovas bæredygtighedsrapport 

 

 

 

Copenhagen Business School                          2010                                  Side 47 / 93                 

 

 

 

” Det værdigrundlag, der ligger til grund for dette arbejde, er dels den danske udgave af Euro-

pean Chemical Industry Council’s Responsible Care program”
91

 

 

Der er dog i selve rapporten ingen beskrivelser af, hvordan Cheminova sikrer, at målsætningerne 

i programmet overholdes. Dermed kunne det tyde på, at Cheminova bruger responsible care pro-

grammet som en måde at legitimere sig på, i stedet for at benytte programmet i selve rapporte-

ringen. Dette kan igen føre til en forøgelse af forventningskløften.   

 

Delkonklusion 

Der er flere muligheder og udfordringer forbundet med Cheminovas CSR-rapport. Mulighederne 

omfatter bl.a., at Cheminova igennem CSR-rapporten kan øge/ bevare legitimitet og dermed ad-

gang til ressourcer. Brugen af GRI er med til at øge legitimiteten af CSR-rapporten, men dette 

forudsætter, at Cheminova bruger GRI korrekt. Dette betyder, at rapporten skal fremstå som tro-

værdig overfor læseren. For det første skal læseren få det indtryk af, at CSR-strategien er forank-

ret i virksomheden, og at væsentlige beslutninger tages i forhold til denne strategi. Da dette er 

meget afgørende for troværdigheden af rapporten og derigennem legitimiteten, bliver forankrin-

gen af CSR-strategien diskuteret yderligere i del 2. For det andet skal rapporten ikke kun rappor-

tere i forhold til legitimitet, da dette igen kan mindske rapportens troværdighed. På baggrund af 

dette bør Cheminova ikke tage afsnittet omkring fødevaresituationen med i rapporten. Derudover 

har Cheminova muligheden for at øge/ bevare legitimiteten ved at vise samfundet, at virksomhe-

den har tilpasset sig samfundets krav. Når virksomheden opfattes som legitim kan dette lette ad-

gang til ressourcer. Her øger en CSR-rapport Cheminovas mulighed for at tiltrække/ beholde 

veduddannede arbejdskraft, få ro omkring aktiekapitalen og minimere risikoen for konfrontation 

med NGO’er.       

Udfordringer i forhold til rapporten omfatter bl.a., at virksomheden skal kunne identificere væ-

sentlige interessenter og emner. Hvis dette ikke lykkes, kan udarbejdelsen af CSR-rapporten føre 

til spild af virksomhedens ressourcer. Det er en stor udfordring for virksomheden at finde frem 

til væsentlige interessenter og at involvere disse i udarbejdelsen af rapporten. Dette bliver derfor 

yderligere diskuteret i del 2. En anden stor udfordring består i brugen af den tredobbelte bundli-
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nie. Cheminovas CSR-rapport fra 2008 fokuserer næsten udelukkende på den sociale og den mil-

jømæssige bundlinie. Da Cheminova på nuværende tidspunkt tilsidesætter den økonomiske 

bundlinie, bliver betydningen af denne beskrevet i del 2. Udover disse 2 store udfordringer, skal 

Cheminova være opmærksom på at rapportere omkring fravalg i rapporten, og virksomheden kan 

med fordel vise brugen af Responsible Care aftalen, således at brugen af denne er troværdig.  

 

I den næste del af opgaven bliver der diskuteret, hvorfor og hvordan brugerinvolvering, fokus på 

den økonomiske bundlinie og forankring af CSR-strategien kan styrke Cheminovas CSR-rapport.  
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DEL 2 

 

Analysen i del 1 konkluderer, at Cheminova har mulighed for at styrke deres CSR-rapport ved at 

fokusere på brugerinvolvering. Derudover kan virksomheden med fordel styrke den økonomiske 

bundlinie og beskrivelsen af forankringen af CSR-strategien i virksomheden. I denne del af af-

handlingen beskrives, hvorfor disse tre områder er vigtige i forhold til GRI, og der analyseres, 

hvordan Cheminova kan styrke deres CSR-rapport i forhold til disse emner. For at finde frem til 

konkrete eksempler på, hvordan rapporten kan forbedres, bliver Cheminovas CSR-rapport bl.a. 

sammenlignet med CSR-rapporten fra DSM. DSM er valgt, idet virksomheden allerede på nuvæ-

rende tidspunkt har en CSR-rapport der overholder A+, og virksomheden er sammenlignelig med 

Cheminova.  

 

5. Brugerinvolvering 

Dette afsnit giver et overblik over betydningen af brugerinvolvering. Derudover gives der ek-

sempler på, hvordan Cheminova kan involvere interessenter, og der ses på, om der kan hentes 

inspiration til rapportering af brugerinvolvering fra DSM’s CSR-rapport.  

 

5.1 Betydningen af brugerinvolvering  

Som skrevet i del 1 afsnit 2.3.1 findes der mange definitioner af CSR. Den definition, som ligger 

til grund for denne afhandling, er definitionen fra den Europæiske Kommission som siger, at 

CSR er et koncept, hvor virksomheden frivilligt integrerer sociale og miljømæssige overvejelser 

i virksomhedens drift og i forhold til sammenspil med virksomhedens interessenter.    

 

Den Europæiske Kommission inkluderer dermed virksomhedens interessenter i dens definition 

af CSR. Den Europæiske Kommission forklarer definitionen med, at den bl.a. lægger vægt på 

betydningen af brugerinvolvering ved at skrive følgende:  

 



 

En analyse af Cheminovas bæredygtighedsrapport 

 

 

 

Copenhagen Business School                          2010                                  Side 50 / 93                 

 

 

”An important aspect of CSR is how enterprises interact with their internal and external stake-

holders (employees, customers, neighbors, non-governmental organizations, public authorities, 

etc.)” 
92

 

 

CSR bliver dermed defineret i forhold til brugerinvolvering. GRI bygger ligeledes på brugerin-

volvering. Brugerinvolvering jf. GRI betyder, at virksomheden skal identificere og inkludere 

dens væsentligste interessenter i beslutningstagen omkring rapportens indhold. Som skrevet i 

afsnit 3.1.3.2 er det vigtigt at finde frem til væsentlige interessenter for at sikre, at CSR-

rapporten er fuldstændig. Hvis virksomheden ikke formår at identificere og involvere væsentlige 

interessenter, kan dette munde ud i en CSR-rapport, der ikke er fuldstændig og dermed ikke tro-

værdig overfor alle interessenter.
93

 Hvis rapporten ikke er troværdig, kan dette igen føre til, at 

virksomheden mister legitimitet, og dermed adgang til ressourcer.  

 

I forhold til GRI skal virksomheden også rapportere om dens involvering af interessenter. For at 

overholde klassificering C er det et krav, at virksomheden udarbejder en liste over de interessen-

ter virksomheden har interageret med. Derudover skal virksomheden beskrive den proces der 

fører til identifikation af de væsentlige interessenter. For at opnå en højere klassificering end C 

kræver det, at ledelsen beskriver virksomhedens tilgang til involvering af de væsentlige interes-

senter, herunder, hvor ofte og hvordan interessenterne bliver involveret. Derudover skal virk-

somheden beskrive de emner, som interessenterne identificerer til at være væsentligt, samt hvor-

dan virksomheden handler i forhold til disse emner.
94

  

 

Der er flere forskere der beskriver betydningen af involvering af interessenter i forhold til CSR-

rapportering. En af dem er Archie B. Caroll som mener, at der er en naturlig sammenhæng mel-

lem CSR og interessenter, da interessentbegrebet gør det muligt at definere, hvem virksomheden 

skal være ansvarlig overfor. Interessenter personificerer dermed de grupper og personer, som 

virksomheden er nød til at tage hensyn til i overvejelserne omkring CSR.
95
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Som beskrevet tidligere, er det ikke alle interessenter, som virksomheden behøver at forholde sig 

til. Jf. Archie B. Caroll er der to kriterier interessenter har. Disse er legitimitet og indflydelse. I 

de traditionelle virksomhedsanalyser er det især interessenternes grad af indflydelse, der har be-

tydning for vigtigheden af interessenterne. Når det gælder CSR, er det derimod interessenternes 

legitimitet, der er vigtig. Interessenternes legitimitet betyder bl.a., at disse interessenter har en 

forsvarlig ret til at stille krav til virksomheden.
96

 

 

Alt i alt er det vigtigt at involvere væsentlige interessenter for at finde frem til de emner der skal 

rapporteres, da dette øger troværdigheden og dermed legitimiteten af CSR-rapporten. Det er dog 

ikke altid nemt at involvere interessenter. De udfordringer der er forbundet med dette, beskrives i 

det kommende afsnit.   

 

5.2 Udfordringer ved brugerinvolvering 

Som skrevet ovenfor er involvering af interessenter både vigtigt i forhold til CSR og GRI. Der 

findes flere udfordringer i forbindelse med brugerinvolvering.  

 

For det første kan det være svært at sætte spørgsmålstegn ved rapportens indhold, når virksom-

heden kan beskrive, at de har inddraget interessenter til at vælge rapportens emner.
97

 Dette kan 

være positivt for virksomheden, men at det også kan være negativt i forhold til bæredygtighed, 

da rapporten kan fremstå som legitim og fuldstændig, selvom den i realiteten ikke er det. På den 

anden side kan væsentlige interessenter, som ikke er involveret i den grad som virksomheden 

beskriver i dens CSR-rapport, gøre opmærksom på dette. Dette kan føre til, at virksomhedens 

CSR-rapport mister troværdighed og dermed legitimitet. Dermed er incitamentet for at overdrive 

brugerinvolvering lav.   

 

For det andet kan det være svært at involvere alle væsentlige interessenter, hvis disse eksempel-

vis ikke ønsker eller har mulighed for at samarbejde med virksomheden. Et eksempel kan være, 

at virksomhedens påvirkninger af miljøet kan have indflydelse på fremtidlige generationer. Det 

ville være svært for virksomheden at komme i kontakt med denne interessentgruppe. Der kan 

argumenteres for, at der findes interesseorganisationer, der prøver at beskytte fremtidens genera-
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tioner, men det kan være svært at repræsentere interesser fra fremtidlige generationer, da den 

fremtidlige generation kan have en anden holdning end den nuværende.
98

 Der kan også være si-

tuationer, hvor den samme interessent bliver kontaktet af flere virksomheder, og at den dermed 

ikke kommer med meget indput.
99

 Dette kunne eksempelvis være tilfældet med et investerings-

selskab, som har spredte investeringsporteføljer. Derudover er der interessenter, som kun giver 

sig til kende, når virksomheden bryder den sociale kontrakt. Dette kan eksempelvis være pres-

sen. På den ene side kan det være svært at involvere pressen og de forventninger denne har til 

virksomheden. På den anden side kan pressen være interesseret i gode historier, der kan være til 

skade for virksomhedens omdømme.   

 

For det tredje kan virksomheder have en interesse i, at ikke alle interessenter bliver involveret og 

lyttet til. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis virksomheden ikke vil rapportere om speci-

fikke emner, hvis disse kan have en negativ effekt på virksomheden.
100

 Det kan igen være nega-

tivt for virksomheden at undlade specifikke interessenter, hvis disse derefter har mulighed for at 

give dette til kende. Dette kan igen føre til negativ omtale og virksomheden kan miste legitimitet.  

 

Til sidst skal virksomheden forholde sig til modstridende interesser hos interessenterne. Hvis le-

delsen udelukkende rapporterer CSR for at skabe værdi for aktionærerne, er det ofte nemt at 

rangordne interessenternes interesser, eftersom de interessenter med den største økonomiske ind-

flydelse prioriteres højst. Hvis ledelsen gerne vil være socialt ansvarlig, er det derimod mere 

vanskeligt at finde frem til et sæt forventninger, da interessenterne ofte har modstridende interes-

ser.
101

 For at prioritere interessenternes forventninger kan virksomheden vælge at prioritere de 

interessenter, som virksomheden har den største negative effekt på. Denne tilgang er dog ikke 

uden udfordringer. For det første kan der være interessenter, der ikke bliver hørt, selvom virk-

somheden har en negativ effekt på dem. Derudover kan det være svært at finde frem til den ek-

sakte negative effekt, og det kan være svært at opgøre effekten objektivt. Der findes teoretiske 

alternativer til ovenstående tilgang, som bl.a. er baseret på Habermas, og som vil finde frem til 

en universal moral igennem fri tale. Denne tilgang kan bl.a. kritiseres for, at den frie tale er et 
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ideal, der ikke eksisterer i virkeligheden.
102

 Der må derfor konstateres, at det kan være svært for 

virksomheder at rangordne modstridende interesser.     

 

De ovenstående eksempler viser, at der er udfordringer forbundet med at involvere væsentlige 

interessenter.  

 

5.3 Muligheder for at finde frem til interessenter og inspiration til at rapportere dette 

I dette afsnit beskrives det, hvordan Cheminova kan finde frem til interessenter, og på hvilken 

måde virksomheden kan involvere disse i CSR-arbejde. Derefter beskrives, hvordan Cheminova 

kan kommunikere involveringen af interessenter i CSR-rapporten.  

 

5.2.1 Muligheder for at finde frem til og involvere interessenter 

For at finde frem til interessenter og for at involvere disse, kan Cheminova hente inspiration i 

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (herefter AA1000 SES). Standarden er en del af 

AA1000 serien og er udarbejdet af AccountAbility, som er et globalt netværk af toneangivende 

virksomheder og offentlige og private organisationer.
103

 Standardens formål er at komme med en 

principbaseret ramme for involvering af interessenter.
104

 Standarden er forenelig med GRI og 

hovedelementer i denne standard er væsentlighed, fuldstændighed og lydhørhed. Der er 10 fa-

ser/elementer der skal sikre interessenternes inkludering. Standardens elementer er vist i neden-

stående figur. 
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Figur 4: Faser og elementer i rammen for interessentinvolvering 

 

Kilde: AA1000 SES, side 30 

 

For at opfylde væsentlighedsparametren skal virksomheden kende interessenternes og virksom-

hedens væsentlige bekymringer/problemstillinger. Fuldstændigheden kræver en forståelse af in-

teressenternes bekymringer/problemstillinger, som inkluderer holdninger, behov og forventnin-

ger til bedrift. Lydhørhed kræver at besvare interessenternes og virksomhedens væsentlige be-

kymringer.
105
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AA1000 SES gennemgår de 10 elementer der sikrer interessentinvolveringen og der gives ek-

sempler på, hvordan elementerne kan opfyldes. Et eksempel er element 1 ”Identifikation af inte-

ressenter”. Her skriver AA1000 SES at væsentlige interessenter bør inddeles i 6 grupper i for-

hold til deres egenskaber
106

: 

 

1. ansvarlighed - dem virksomheden er ansvarlig overfor i form af eksempelvis kontrakter 

2. indflydelse - dem der har indflydelse i forhold til beslutningstagen eksempelvis offentli-

ge myndigheder 

3. nærhed - dem der interageres med mest eller dem virksomheden har et langt forhold 

med samt dem der interageres med på en daglig basis, eksempelvis samarbejdspartner 

4. afhængighed - dem der er afhængige af virksomhedens økonomiske bedrift, eksempel-

vis medarbejdere 

5. repræsentation - dem der har legitime krav, eksempelvis NGO’er 

6. målsætninger og strategiske hensigter - dem som virksomheden direkte eller indirekte 

henvender sig til, eksempelvis forbrugere  

 

Udover at AA1000 SES kommer med konkrete eksempler på eksempelvis opdeling af interes-

senterne, har AccountAbility desuden været med til at udvikle en mere praktisk manuel til inte-

ressentinvolvering - The Stakeholder Engagement Manual Volume 1 og 2. Her kan virksomhe-

der få mere praktisk information om hvordan interessenter kan involveres. Følgende tabel sam-

menfatter muligheder for involvering: 
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Figur 5: Muligheder for involvering af interessenter 

 

Kilde: VOLUME 1: THE GUIDE TO PRACTITIONERS’PERSPECTIVES ON STAKEHOLDER ENGAGE-

MENT, side 14 

 

Dermed giver The Stakeholder Engagement Manual Volume 1 og 2 en meget praktisk tilgang til 

involvering af interessenter, som virksomhederne kan benytte sig af.  

 

Cheminova kan bruge elementerne i figur 6 til at hente inspiration til involvering af interessenter. 

Udfordringen ligger i at finde de rigtige former for kommunikation til de rigtige interessenter, da 

det ellers kan føre til spild af tid og dermed ressourcer. Et eksempel på dette er, at en del af 

kommunikation foregår over Internettet. Her skal Cheminova overveje, om der er væsentlige in-

teressenter, der ikke har adgang til Internettet. Da virksomheden har kontorer og afsætning i sto-

re dele af verden, skal virksomheden ligeledes tænke over, i hvilke sprog kommunikationen med 

interessenter skal gennemføres. Virksomheden bør bl.a. undersøge, om der er væsentlige interes-
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senter der ikke taler engelsk. Alt i alt kan Cheminova finde inspiration til kommunikation med 

interessenter i ovenstående figurer, men virksomheden skal udarbejde en strategi til at kommuni-

kere til væsentlige interessenter, hvor der overvejes, hvordan virksomheden bedst kan få en dia-

log med disse interessenter.      

 

5.2.2 Muligheder for rapportering af brugerinvolvering 

For at give eksempler på Cheminovas muligheder for at rapportere om brugerinvolvering inklu-

deres DSM’s rapportering af brugerinvolvering. DSM nævner virksomhedens interessenter i den 

første sætning på den første side af rapporten. Her beskriver virksomheden de værdier DSM har 

ved at skrive følgende: 

 

“Our activities are aimed at creating value for all our stakeholders: for our suppliers, our cus-

tomers and shareholders, as well as for our employees and the communities in which we operate. 

We achieve this by combining entrepreneurial drive with an awareness of the need for continuity 

and a strong sense of responsibility”
107. Our  

 

Dermed prøver DSM allerede fra starten af rapporten at overbevise læseren om, at interessenter 

er vigtige for virksomheden. I selve rapporten har DSM et overordnet afsnit omkring interessen-

ter, hvor DSM beskriver samarbejdet med interessenterne.
108

 DSM beskriver bl.a. at samarbejde 

og dialog med interessenterne betyder, at virksomheden bedre kan forstå den omverden, som 

virksomheden agerer i. Virksomheden nævner desuden, at de prøver at inkludere alle væsentlige 

interessenter, såsom aktionærer, leverandører, kunder, NGO’er, medarbejdere mv. For at komme 

frem til styrker og svagheder inden for interessentnetværket har virksomheden udarbejdet en 

Stakholder Engagement Road Map, som bliver forbedret hvert år. Dette Road Map skal ligeledes 

hjælpe med at strukturere virksomhedens agender ved de forskellige interessenter. Udover de 

overordnede bemærkninger til interessenterne, henviser DSM desuden til de enkelte dele af rap-

porten, hvor interessenternes indflydelse i forhold til indholdet af rapporten fremgår. 

 

Alt i alt prøver DSM at gøre det meget tydeligt, at interessenter bliver involveret i rapporten. 

Som skrevet ovenfor øger information om involvering af interessenter troværdigheden af CSR-
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rapporten. Derfor kunne der tvivles på, om interessenterne virkelig bliver involveret så meget i 

processen, som DSM giver udtryk for. Som skrevet ovenfor kan det være negativt for virksom-

heden at give et helt forkert billede af brugerinvolvering, da det er brugerne der læser rapporten. 

Dermed kan forkerte oplysninger føre til, at brugerne kritiserer rapporten, hvilket kan munde ud i 

en negativ omtale af virksomheden, og virksomheden kan miste legitimitet. Dette mindsker inci-

tamentet til at overdrive involveringen af interessenter.  

 

Når der ses på Cheminovas CSR-rapport fra 2008, så beskriver Cheminova kun følgende om-

kring involveringen af interessenter:  

 

”Dialogen med vidt forskellige interessenter har lært os meget og har givet os inspiration i det 

fortsatte arbejde…” 
109

  

 

Når Cheminova beskriver, at der har været en dialog med interessenterne, kan virksomheden 

med fordel uddybe, hvordan interessenterne har påvirket rapporten, og om virksomheden har ta-

get hensyn til interessenterne i forhold til de valgte emner og indikatorer. Som beskrevet i del 1 

omfatter Cheminovas CSR-beretning flere emner og indikatorer. Der kan med fordel indsættes et 

afsnit omkring valget af disse emner, dvs. hvem har været med til at beslutte de specifikke emner 

og hvorfor. Er det eksempelvis direktionen der fastlægger emner og indikatorer eller har interes-

senterne haft en indflydelse på valget? Hvis det udelukkende er ledelsen, der er kommet frem til 

indikatorerne, kan det anbefales, at Cheminova i lighed med DSM rådfører sig med væsentlige 

interessenter, for at se, om der er sammenfaldende interesseområder. Hvis der er områder, som er 

vigtige for væsentlige interessenter, men ikke på nuværende tidspunkt er inkluderet i rapporten, 

bør Cheminova medtage disse områder i den næste rapport.  

 

Et eksempel kunne være brugen af plantebeskyttelsesmidler. I rapporten nævnes, hvordan Che-

minova gennemfører kampagner for at sikre, at landmændene ikke kommer til skade ved brugen 

af de kemiske produkter. Derimod nævner rapporten ikke, om der er kampagner eller materiale 

der viser, hvor meget, hvor ofte eller hvornår produkterne skal bruges. Der er en brugsanvisning 

med i produktet, men det må antages, at ikke alle landmænd der bruger produkterne (især i ulan-

dene) kan læse denne brugsanvisning. Der må desuden antages, at en forkert brug af meget gifti-
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ge kemikalier kan føre til en negativ påvirkning af miljøet. Hvis der findes interessenter, for 

hvem brugen af kemikalierne er væsentlig, bør virksomheden medtage dette. Cheminova kan 

ikke inkludere interessenters væsentlige punkter, hvis de ikke arbejder sammen med interessen-

terne. Hvis interessenterne allerede på nuværende tidspunkt påvirker valg af emner og indikato-

rer, bør dette, ligesom det er tilfaldet i DSM’s rapport, nævnes i rapporten.    

 

5.2.3 Brugerinvolvering i CSR-rapporten fra 2009 

I Cheminovas CSR-rapport fra 2009 udvider virksomheden beskrivelsen af brugerinvolvering. 

Cheminova skiver følgende: 

 

”Emnevalget af fokusområder foretages af CSR-styregruppen på baggrund af ovennævnte ønske 

om at tilgodese generel og systematisk rapportering om vore CSR-aktiviteter på en række væ-

sentlige punkter. Inspiration til, hvad der specifikt skal behandles, baseres på input og feedback 

fra de interessenter, der i årets løb har vist interesse for Cheminovas CSR-rapporter.”
110

.  

 

Ovenstående citat viser beslutningsprocessen i forhold til de emner der skal vælges. Der er to 

pointer i citatet, som er bemærkelsesværdige. For det første giver det indtrykket af, at ønsket om 

en generel og systematisk rapportering er højere end de ønsker interessenterne har. Virksomhe-

den henter inspiration fra interessenterne, men det tyder på, at dette kun er inden for de områder, 

som Cheminova i forvejen har besluttet. For det andet indgår kun interessenter, der har vist en 

interesse for Cheminovas CSR-rapport. Dette virker som om Cheminova er passiv i forhold til at 

involvere interessenter, dvs. at der umiddelbart ikke er en analyse af de væsentlige interessenter 

og en strategi for at involvere disse. Dette kan føre til ressourcespild, da der både er en sandsyn-

lighed for, at det ikke kun er væsentlige interessenter, der har vist interesse for rapporten, og at 

ikke alle væsentlige interessenter, har vist interesse for CSR-rapporten i årets løb. Dermed er der 

en chance for at ikke alle væsentlige interessenter er hørt, og at der er lyttet til uvæsentlige inte-

ressenter. Dermed er der stadigvæk en risiko for, at rapporten er mangelfuld, hvilket kan føre til, 

at virksomheden i den sidste ende kan miste legitimitet. Derfor kan Cheminova stadigvæk hente 

inspiration til rapportering af brugerinvolvering fra DSM. 
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Derudover skriver Cheminova følgende: 

 

”Rapportens primære målgrupper er medarbejdere, kommende medarbejdere, myndigheder, ak-

tionærer, kunder, leverandører samt enkeltpersoner og organisationer, der har særlig interesse i 

Cheminovas forhold.”
111

      

 

Citatet viser, at Cheminova i 2009-rapporten nævner de interessenter, som er målgruppe for rap-

porten. Udtalelsen er dog meget generel. Eksempelvis nævnes det ikke, om det er alle medarbej-

dere og leverandører der er væsentlig inden for målgruppen, eller om det kun er specifikke grup-

per, såsom uddannet arbejdskraft eller leverandører af kemikalier. Dette giver indtryk af, at det er 

noget Cheminova skriver for at overholde GRI. Derfor kan en mere nøjagtig beskrivelse af mål-

gruppen være med til at øge troværdigheden af brugerinvolvering og CSR-rapporten.  

 

Alt i alt kan Cheminova stadigvæk forbedre beskrivelsen af brugerinvolvering for at øge trovær-

digheden af CSR-rapporten og dermed muligheden for at øge / bevare legitimiteten af virksom-

heden.  

 

Delkonklusion 

Kvalitetskriteriet brugerinvolvering er vigtigt i forbindelse med rapportens indhold. Brugerin-

volvering skal sikre, at rapporten omfatter de områder, der er centrale for væsentlige interessen-

ter. Identifikation og inkludering af væsentlige interessenter betyder, at virksomheder kan define-

re, hvem denne skal være ansvarlig overfor. For at finde frem til de væsentlige interessenter er 

det især vigtigt at se på interessenternes legitimitet, hvilket betyder, at disse interessenter har en 

forsvarlig ret til at stille krav til virksomheden. Dermed skal virksomheden finde frem til de væ-

sentlige interessenter for at være sikker på, at rapporten er fuldstændig og dermed troværdig. En 

troværdig CSR-rapport øger/fastholder legitimiteten af virksomheden, hvilket sikrer virksomhe-

den adgang til ressourcer.  

     

For at finde frem til de væsentlige interessenter og for at finde frem til muligheder for at involve-

re disse kan Cheminova med fordel hente inspiration fra AA1000 SES. Standarden gennemgår 

10 elementer der sikrer interessentinvolveringen og der gives eksempler på, hvordan disse ele-
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menter kan opfyldes. Cheminova skal dog lægge en strategi for involvering, hvilket bl.a. omfat-

ter overvejelser omkring brugen af Internet og kommunikationssprog. Involvering af interessen-

ter er ikke altid ligetil, da der kan være interessenter der ikke har lyst eller mulighed for at blive 

involveret. Derudover kan det være svært for virksomheden at rangordne modstridende interes-

ser hos interessenterne.  

  

DSM beskriver brugerinvolvering meget tydeligt i sin CSR-rapport. Dette er dog ikke nødven-

digvis ensbetydende med at brugerinvolvering er så forankret i DMS, som virksomheden giver 

udtryk for, men der konkluderes, at det kan føre til dårligt omdømme, når virksomheden overdri-

ver brugerinvolvering. Dermed er incitamentet til at overdrive lavt. Cheminova skrev i CSR-

rapporten fra 2008 kun lidt omkring involveringen af interessenter, og der konkluderes, at der er 

flere punkter, hvor Cheminova kan hente inspiration til kommende CSR-rapport fra DSM. 

 

Cheminova uddyber i 2009-rapporten, hvordan interessenter er involveret og hvilke målgrupper 

rapporten har. Udtalelserne er meget generelle og der er ingen konkret strategi for at finde frem 

til væsentlige interessenter og emner. Derfor kan Cheminova stadigvæk forbedre sin CSR-

rapport i forhold til brugerinvolvering, og at virksomheden stadigvæk kan hente inspiration til 

dette fra DSM. 
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6 Den økonomiske bundlinie 

 

Formålet med dette afsnit er at give et overblik over betydningen af den økonomiske bundlinie. 

For at komme frem til dette gennemgås udviklingen af CSR og den tredobbelte bundlinie. Der-

udover beskrives, hvordan DSM overholder indikatorerne for den økonomiske bundlinie, og 

hvilke muligheder Cheminova har for at styrke sin CSR-rapport. 

 

6.1 Betydningen af den økonomiske bundlinie 

Historisk set blev virksomheder etableret for at fremstille varer og ydelser til forbrugere. Motiva-

tionen var primært at skabe økonomisk profit til ejerne. Allerede i 1920’erne kom der flere forta-

lere for, at virksomhederne også har forpligtigelser overfor samfundet og dermed ikke kun over-

for ejerne. Diskussionerne omkring virksomhedernes ansvar blev tydeligere i 50’erne og 

60’erne.
112

 I 1991 udviklede Archie B. Caroll ”The Pyramide of corporate social responsibility”.  

 

Figur 6: Pyramid-model of CSR 

 

 

Kilde: Theories and concepts of corporate social responsibility  
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Caroll argumenterer, at virksomhedernes ansvar består af 4 dele - den økonomiske, den lovgyl-

dige, den etiske og den filantropiske. Caroll ræsonnerer, at det økonomiske ansvar er grundste-

nen, og bl.a. inkluderer at skabe overskud, at være konkurrencedygtig og maksimere profit for 

ejerne. Dette svarer overens med den traditionelle opfattelse af virksomheder. Forskellen mellem 

den traditionelle opfattelse og Carolls model er, at virksomheden udover økonomisk profit lige-

ledes har det lovgyldige ansvar, det etiske ansvar og det filantropiske ansvar.
113 

Dette betyder, at 

virksomheden skal holde sig inden for lovgivningen, agere inden for de etiske rammer som sam-

fundet opstiller og yder noget ekstra, som samfundet ikke umiddelbart forventer.   

 

Senere ændrede Caroll modellen, som i dag opfattes som den mest anerkendte
114

, således at det 

filantropiske ansvar blev fjernet og at de resterende dimensioner blev ligeværdige.  

 

Figur 7: The three-Domain Model 

 

Kilde: An introduction to Corporate Social Responsibility, side 20  

 

Bortfaldet af det filantropiske ansvar kan bl.a. forklares med, at dimensionen var forvirrende og 

unødvendig, da dimensionen både kunne være en del af det økonomiske ansvar (strategisk) og af 

det etiske ansvar (altruistisk).
115
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Virksomhedens økonomiske tal og dermed ansvar for at skabe profit er typisk allerede præsente-

ret i virksomhedens årsrapport. I forbindelse med den tredobbelte bundlinie er de økonomiske 

parametre derfor udvidet til også at omfatte virksomhedens økonomiske betydning for den loka-

le, regionale og globale økonomi. Økonomiske forhold i forhold til GRI er delt i tre dele, den 

økonomiske bedrift, markedstilstedeværelse og indirekte økonomisk indvirkning. Den økonomi-

ske bedrift er udover de nøgletal der fremgår af årsrapporten ligeledes opgørelser over eksem-

pelvis donationer, finansiel understøttelse fra regeringen, risici i forbindelse med klimaændringer 

mv.
116

 Dermed udvider den økonomiske bundlinie de tal der allerede er i årsrapporten og er der-

med vigtig for CSR og GRI.  

 

Der er dog også forskere der argumenterer, at virksomheder ikke har et ansvar udover at tjene 

pengene til ejerne. Den mest kendte er Milton Frieman, som i en artikel i The New York Times 

argumenterer, at det kun er personer, der kan være ansvarlige og ikke virksomheder. Derudover 

mener han, at det er regeringernes ansvar at føre en social politik og ikke virksomhedernes. Det 

eneste ansvar som virksomheder har, er at tjene profit til ejerne.
117

  

 

CSR er dog blevet mere anerkendt igennem de sidste årtier. Et eksempel er Michael Porters arti-

kel fra 2006, som beskriver, at virksomheder og samfundet interagerer med hinanden, og at det 

derfor er naturligt at have CSR.
118

 Forskerne er dermed ikke enige i, at CSR og den tredobbelte 

bundlinie bør implementeres af virksomhederne, men som skrevet i afsnit 3 er der en formodning 

om, at CSR og brugen af GRI kan øge legitimiteten af virksomheden og dermed adgang til res-

sourcer. Der er også konkluderet, at GRI skal benyttes hensigtsmæssigt for at fremme legitimite-

ten, og da GRI benytter sig af den tredobbelte bundlinie, er det vigtigt for virksomheder at rap-

portere i forhold til den økonomiske bundlinie. 

  

6.2 Muligheder for at uddybe den økonomiske bundlinie og inspiration til at rapportere 

dette 

DSM overholder, efter deres egen vurdering, alle indikatorer der vedrører den økonomiske bund-

linie. Henvisningen til, hvor de enkelte indikatorer er omtalt i rapporten, er på DSM’s hjemme-
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side.
119 

I det efterfølgende afsnit uddybes tre indikatorer. Disse indikatorer er EC6, EC7 og EC8, 

og vedrører tilstedeværelse på markedet og indirekte økonomiske påvirkninger.  

 

6.2.1 EC6 

Indikator EC6 vedrører politikker, handlemåder og andel af køb fra lokale leverandører på væ-

sentlige lokaliteter. DSM skriver: 

 

”Approximately 60% of DSM’s total spend is globally sourced, the remainder being sourced 

from regional or local suppliers. DSM’s supplier sustainability programme, which covers both 

global and local suppliers, comprises two main elements: compliance and reduction of DSM’s 

eco-footprint.”
120

 

 

Dermed skriver DSM både at 40 % er købt på regionale eller lokale markeder, og at leverandø-

rerne skal overholde DSM’s leverandør bæredygtigheds program.  

 

Cheminova har, som skrevet ovenfor, ligeledes en kodeks for leverandører, hvor de væsentlige 

leverandører forpligter sig til at overholde den lokale lovgivning, ikke at benytte sig af børnear-

bejde eller tvangsarbejde mv.
121

 I Cheminovas CSR-rapport for 2006 har virksomheden desuden 

vist et diagram over indkøbsomsætning fordelt på regioner.
122

 Derfor kan Cheminova med fordel 

tage dette diagram med i fremtidlige CSR-rapporter, for dermed at overholde EC6. Da Chemino-

va har diagrammet i forvejen skal dette blot opdateres, hvilket vurderes til at være mindre om-

kostningsfuldt. Dermed kan EC6 overholdes næsten omkostningsfrit af Cheminova.  

  

6.2.2 EC7 

Indikator EC7 vedrører procedurer for ansættelse af lokale medarbejdere, og den andel af leden-

de medarbejdere der kommer fra det lokale samfund.  
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DSM har fem sider i rapporten, der vedrører medarbejdere, herunder medarbejdersammensæt-

ning i form af alder, andel af kvinder, andel af ikke-hollændere mv. Derudover er der en grafisk 

fremstilling af nyansatte pr. region mv. Dermed får læseren et hurtigt overblik over medarbej-

dernes fordeling. I forbindelse med ansættelse af lokale medarbejdere, herunder ledende medar-

bejdere skriver DSM, at der er fokus på at ansætte lokale ledende medarbejdere, og at fokuset 

især er rettet på kvindelige ledende medarbejdere. DSM skriver desuden, at dette også vil være 

fokus i de kommende år.
123

 

 

Cheminova beskriver udelukkende, at der er 800 medarbejdere i Danmark og 1.100 medarbejde-

re i udlandet. Der er ingen beskrivelse af politikker for ansættelse af almindelige eller ledende 

medarbejdere. Derfor kan Cheminova lade sig inspirere af DSM i forhold til eksempelvis de dia-

grammer DSM udarbejder. Dette vil gøre det nemmere for interessenter at se, hvordan virksom-

heden påvirker lokalområderne.  

 

6.2.3 EC8 

Indikator EC8 omhandler virksomhedens indirekte påvirkning af den lokale infrastruktur og in-

vesteringer som gavner nærmiljøet.  

 

DSM skriver, at påvirkningen af det lokale og regionale miljø er forankret i deres værdier. DSM 

skriver følgende: 

 

”Our Values create an agenda for making a positive contribution not only to the world of busi-

ness but also to society as a whole. DSM has a long tradition of encouraging local initiatives in 

support of the communities in which our sites are located. We report on these at various points 

throughout this document.”
124

 

 

Udover at skrive at de lokale områder har betydning for DSM, er der i rapporten flere eksempler 

på konkrete tiltag. Et af disse eksempler er, at DSM China, deres datterselskaber samt deres 
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medarbejdere har doneret EUR 275.000 til at hjælpe de ofre der har været efter jordskælvet i Ki-

na’s Sichuan Povince den 12 maj 2008.
125

  

 

Dermed får læseren et indtryk af, at virksomheden tænker på lokalområderne, og at det ikke bare 

er noget der står i værdigrundlaget.  

 

Cheminova beskriver ikke om der er investeringer i lokalsamfundet, eksempelvis ved fabrikken i 

Indien. Da virksomheden heller ikke beskriver dens påvirkning igennem ansættelse af medarbej-

dere, er det svært for læseren at finde ud af, hvordan virksomheden påvirker nærområderne. Der-

for kan Cheminova med fordel hente inspiration i DSM’s Årsrapport. 

 

6.3 Cheminovas rapportering af den økonomiske bundlinie i 2009 

I 2009 rapporterer Cheminova udover indikatoren EC1 også omkring indikatorerne EC3 og EC7. 

Dermed udvider Cheminova rapporteringen af den økonomiske bundlinie. I forhold til indikator 

EC1 henviser Cheminova i lighed med sidste år til Arigas årsrapport.
126

 Dette er ensbetydende 

med, at kritikken fra 2008-rapporten stadigvæk er gyldig, således at indikatoren ikke vurderes til 

at være 100 % opfyldt. 

 

I forhold til indikator EC3, som vedrører pensionsordninger, henvises der ligeledes til Aurigas 

årsrapport. 
127

 I årsrapportens noter oplyses omkostninger til pensioner. I GRI’s beskrivelse af 

indikatorer står, at der udover de samlede omkostninger bl.a. skal oplyses, om deltagelsen er ob-

ligatorisk eller frivillig, og hvor meget henholdsvis den ansætte og virksomheden betaler.
128

 

Dermed er indikatoren i lighed med EC1 kun delvist opfyldt. Dette kan tyde på, at Cheminova 

ikke går i dybden med de indikatorer de rapporterer om. Dette kan føre til, at rapporten virker 

utroværdig.    

 

I forhold til indikator EC7 henviser CSR-rapporten til et link på Cheminovas hjemmeside. Her er 

der kort gjort rede for indikatoren og der vurderes, at denne redegørelse er i overensstemmelse 

med GRI’s beskrivelse af indikatorer. Indikatoren kunne med fordel beskrives i selve CSR-
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rapporten i stedet for at henvise til et separat dokument. Dette gælder ligeledes for de andre øko-

nomiske indikatorer.  

 

Alt i alt kan Cheminova stadigvæk udvide den økonomiske bundlinie. På nuværende tidspunkt 

henvises der udelukkende til eksterne dokumenter, og to ud af tre indikatorer vurderes ikke til at 

være fuldt opfyldt. Dette giver indtryk af, at den økonomiske bundlinie ikke er væsentlig, og at 

der blot rapporteres for at opfylde GRI. Dette kan være med til at gøre rapporten utroværdig og 

virksomheden kan i sidste ende miste legitimitet.   

 

Delkonklusion 

Det økonomiske ansvar er typisk allerede præsenteret i det traditionelle regnskab. Begrebet er 

dog udbygget i forbindelse med den tredobbelte bundlinie. Her omhandler det økonomiske an-

svar også virksomhedens påvirkning af den lokale, regionale og globale økonomi. Dermed er 

dette en udvikling i forhold til den traditionelle rapportering, og det er i dag den mest udbredte 

opfattelse, at den udvidede økonomiske dimension er vigtig i forhold til bæredygtighed.     

 

Cheminova overholder på nuværende tidspunkt kun en del af den økonomiske indikator EC1, 

hvorimod DSM overholder, efter egen vurdering, alle økonomiske indikatorer. Derfor kan Che-

minova hente inspiration i forhold til den økonomiske bundlinie hos DSM. Her kunne virksom-

heden eksempelvis hente inspiration i forhold til EC6, EC7 og EC8. 

 

I forhold til EC6, som vedrører politikker, handlemåder og andel af køb fra lokale leverandører 

på væsentlige lokaliteter, har DSM en opgørelse over andel af køb af lokale leverandører. Disse 

leverandører skal overholde DSM’s code of conduct. Cheminova har som skrevet ovenfor ligele-

des et code of conduct, og i Cheminovas CSR-rapport for 2006 er der allerede et diagram der 

viser fordelingen af leverandører. Der konkluderes, at virksomheden med fordel kunne indsætte 

dette diagram i de kommende CSR-rapporter.    

 

I forhold til EC7 som vedrører procedurer for ansættelse af lokale medarbejdere, og den andel af 

ledende medarbejdere der kommer fra det lokale samfund, har DSM’s CSR-rapport diverse dia-

grammer, som bl.a. viser fordelingen af nyansatte pr. region. Cheminova skriver kun antallet af 
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medarbejdere i CSR-rapporten, og der konkluderes, at Cheminova med fordel kan hente inspira-

tion fra DSM’s CSR-rapport.  

 

I forbindelse med EC8, som omhandler virksomhedens indirekte påvirkning af den lokale infra-

struktur, og investeringer som gavner nærmiljøet, beskriver DSM bl.a. konkrete tiltag, der er 

gjort for at hjælpe lokalområdet. Der konkluderes, at Cheminova med fordel kunne hente inspira-

tion fra DSM, hvis de eksempelvis har påvirket lokalsamfundet ved deres fabrik i Indien.  

 

I 2009 har Cheminova udvidet beskrivelsen af den økonomiske bundlinie ved at rapportere om 

tre økonomiske indikatorer. Der konkluderes dog, at virksomheden ikke overholder alle indikato-

rer fuldt ud. Da virksomheden ligeledes udelukkende henviser til eksterne dokumenter konklude-

res det, at rapporteringen af den økonomiske bundlinie ikke fremstår som et væsentligt område. 

Da dette kan føre til at virksomheden mister legitimitet, kan Cheminova stadigvæk forbedre rap-

porteringen af den økonomiske bundlinie.   
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7. Forankring af CSR i virksomheden 

Dette afsnit giver et overblik over betydningen af forankring af CSR-strategien, samt muligheder 

og udfordringer for at forankre CSR-strategien i virksomheden. Derudover giver afsnittet ek-

sempler på, hvordan forankringen kan rapporteres.  

 

7.1 Betydningen af forankring af CSR-strategien 

For at bevare troværdigheden af CSR-rapporten skal læseren få det indtryk, at CSR-strategien er 

forankret i hele organisationen. Her er det bl.a. vigtigt, at medarbejderne kender og handler efter 

virksomhedens CSR-strategi, og at dette bliver kommunikeret igennem CSR-rapporten.  Dermed 

bliver CSR en del af virksomheden og dens handlemåde. Hvis CSR kun rapporteres udadtil uden 

at strategien forankres i virksomheden, kan dette føre til, at virksomheden mister legitimitet, for-

di medarbejderne ikke handler efter strategien.  

 

Center for Ledelse (herefter CFL) undersøgte i 2009 danske virksomheders tilgang til CSR. Un-

dersøgelsen viste, at 70 % af de adspurgte mener, at omdømme er en væsentlig årsag til, at virk-

somhederne arbejder med CSR. Hvis dette ses i lyset af, at der er kommet større fokus på ekstern 

kommunikation af CSR, kan dette tyde på, at der er flere virksomheder der benytter CSR som 

brand i stedet for, at CSR rent faktisk bliver forankret i virksomheden. CFL vurderer, at dette kan 

give bagslag, hvis virksomhedens medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere ikke kan gen-

kende virksomheden i det billede, der bliver kommunikeret.
129

 Dette kan, som skrevet ovenfor, 

føre til, at virksomheden mister legitimitet og dermed adgang til ressourcer. 

  

Hvis virksomhedens CSR-strategi ikke bliver forankret i virksomheden, kan virksomheden der-

med ikke være sikker på, at medarbejdere kender og overholder CSR-strategien. Et eksempel fra 

Cheminova er den dårlige omtale virksomheden har fået i forbindelse med, at virksomheden har 

prøvet at forhindre en undersøgelse af det omstridte giftsalg i Brasilien. I en artikel i Politiken fra 

efteråret 2008 kan der læses, at ATP kræver, at virksomheden opgiver modstanden af undersø-

gelsen, og ATP derudover vil have undersøgt, om ledelse og medarbejdere i alle afdelinger har 
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forstået virksomhedens politik og etiske retningslinier.
130

 Eksemplet viser dermed, at der er en 

risiko for virksomheden for at miste legitimitet, hvis ikke alle medarbejdere kender og handler i 

forhold til virksomhedens etiske retningslinier. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at for-

ankre CSR-strategien i hele virksomheden. Forankringen af CSR-strategien kan føre til, at med-

arbejderne skal ændre adfærd i beslutningssituationer. Denne ændring af adfærd er dog ikke altid 

uproblematisk og bliver diskuteret i det næste afsnit.  

 

7.2 Teoretisk og praktisk tilgang til forankring af CSR-strategien  

7.2.1 Teoretisk tilgang til forankring af CSR-strategien 

For at forankre CSR-strategien i virksomheden skal virksomheden ændre medarbejdernes ad-

færd. Udfordringen for virksomheden består i selve ændringen af adfærden. Mange forskere er 

enige i, at 70 % af alle initiativer til at ændre adfærd mislykkes. Dette begrundes med, at lederne 

hverken har viden eller ressourcer til at gennemføre forandringerne. Der er også uenighed blandt 

forskere, hvordan forandringer skal gennemføres. De fremtrædende teorier vedrørende organisa-

torisk forandring er på nuværende tidspunkt baseret på antagelsen om, at virksomhedens leder 

kan vælge vellykkede forandringsstrategier, forandringer er lineære og at organisationer fortræk-

ker en stabil ligevægt. Grundlaget for disse teorier er Lewin´s model, som siger, at organisatorisk 

forandring er en proces der gennemgår tre faser – ”unfreeze”, ”mobilize” og ”refreeze”. Dermed 

antages det, at organisatoriske ændringer er relativt ukompliceret, og at disse bør gennemføres 

fra ledelsen og implementeres ens i hele organisationen i forhold til en detaljeret plan.
131

 Der er 

flere forskere der udfordrer antagelsen af linearitet, da disse forskere mener, at ændringer kan 

være meget komplekse. Derudover er der forskere der udfordrer antagelsen om, at ændringer bør 

implementeres ens i hele organisationen. Flere undersøgelser tyder også på, at ændringer ikke er 

ukomplekse, og at en ”top-down” tilgang ofte mislykkes.
132

 De teorier der anerkender komplek-

siteten i forandringer foreslår, at ændringer skal ses som en proces der udviklinger sig ”emer-

gence” eller en proces der er sofistikeret ”master”.  

 

”Emergence” betyder bl.a., at der skal være få strikte regler, ændringer skal give mening og der 

skal findes frem til en ”bedst pracsis”. ”Emergence”-tilgangens styrke i forhold til CSR er, at 
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CSR giver mening for mange medarbejdere. Processen ”master” betyder bl.a., at ændringer skal 

være kontrolleret af en lille gruppe, der skal mange forskellige interventioner og en stor grad af 

involvering.
133

 Higgs undersøgelse af ændringstilgange viser, at ”emergence”-tilgangen ofte er 

succesfuld, når ændringer vedrører mange personer og mange dele af virksomheden, og ændrin-

gen skal være hurtig. Undersøgelsen viser desuden, at en ”master-tilgang” ofte er succesfuld, når 

ændringer er langsigtede.
134

 Fordelen ved at bruge ”master” tilgangen er, at CSR netop er en 

langsigtet proces. I forhold til at forankre CSR i virksomheden betyder dette, at lederne skal 

overveje, hvilken tilgang de vil tage. Ovenstående viser også, at der på nuværende tidspunkt ikke 

findes én måde at implementere ændringer på. Dermed kan det være svært for virksomheder at 

ændre medarbejdernes adfærd.  

 

7.2.1 Praktisk tilgang til forankring af CSR-strategien 

For at forankre CSR i virksomheden, skal virksomheden jf. Peter Haisler og Anders Holbech ha-

ve politikker, en organisatorisk forankring, processer og rapportering og træning og uddannel-

se.
135

 Dette er illustreret i nedenstående figur.  

 

Figur 8: Forankring af CSR-strategi 

 

Kilde: CSR-Ledelse, side 68 
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Politikker/ code of conduct: 

Nedskrevne politikker viser, at virksomheden har tænkt over CSR-strategien, og det er med til at 

kommunikere CSR-strategien til interessenterne. Dermed kan virksomheden sikre, at medarbej-

derne kender virksomhedens strategi i forhold til CSR, samt virksomhedens holdning til, hvad 

der er etisk og moralsk accepteret og uaccepteret.
136

 

 

Organisatorisk forankring (governance): 

For at CSR-strategien kan blive forankret i hele virksomheden, skal der være klare retningslinier, 

for hvem der har ansvaret for området. Organisatorisk forankring betyder både at arbejdet er for-

ankret hos ledelsen og bestyrelsen, og at der er ansvarlige for de enkelte områder. Ansvarsforde-

lingen er utrolig vigtig, da arbejdet typisk ikke bliver udført, når der ikke er nogen der har ansva-

ret for det.
137

 Som skrevet ovenfor kan den organisatoriske forankring være vanskelig og virk-

somhedens ledere skal udarbejde en strategi for forankringen, hvis denne skal lykkes.   

 

Processer og rapportering:  

Det er vigtigt at indarbejde CSR-strategien i de forskellige rutiner i virksomheden. Dette kunne 

eksempelvis være, at alle underleverandører skal overholde menneskerettigheder mv. Her er det 

vigtigt, at CSR-kriterierne formuleres og kan kontrolleres objektivt.
138

  

 

Træning og uddannelse: 

Der er vigtigt, at medarbejderne bliver uddannet i den nye strategi. Haisler og Holbech skriver 

følgende: 

 

”Hvis en politik meningsfyldt skal omsættes i handling, er det afgørende, at de relevante medar-

bejdere har tilstrækkelig viden om det pågældende emne.”
139

 

 

Ved at træne medarbejderne har virksomheden mulighed for, at alle medarbejdere har et fælles 

grundlag for forståelsen af ledelsens CSR-strategi.  
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7.3 DSM’s rapportering af forankring af CSR-strategien og Cheminovas muligheder 

 

I dette afsnit vurderes det, om Cheminova kan hente inspiration fra DSM i forhold til de af Peter 

Haisler og Anders Holbech opstillede kriterier. 

 

Politikker: 

DSM’s politikker for de enkelte områder er beskrevet i rapporten. I starten af hvert afsnit, ek-

sempelvis klima og energi, kan læseren få et overblik over virksomhedens strategi overfor netop 

dette område. Virksomheden har desuden udarbejdet et code of conduct for underleverandører, 

hvilket beskriver de politikker, som leverandørerne skal overholde.   

 

Cheminova har ligeledes et afsnit omkring strategi og et code of conduct for underleverandører. 

Derudover har Cheminova et code of conduct for medarbejderne, som alle medarbejdere skal 

skrive under på. Dermed overholder Cheminova ligesom DSM Haisler og Holbechs punkt om-

kring politikker.  

 

Organisatorisk forankring: 

DSM prøver at overbevise læseren om, at CSR-strategien er forankret i virksomheden. Dette kan 

eksemplificeres med udtalelsen af Janna Chilton VP HR Shared Services DSM USA:  

 

 

“When I’m making important decisions on behalf of DSM, I refer to the DSM Values. They help 

to determine my choices. It’s important to keep communicating the DSM Values proactively and 

to ensure that we all apply them in our daily work.”
140

 

 

De omtalte værdier er, som ligeledes beskrevet ovenfor, at virksomheden skal handle ansvars-

fuldt i forhold til omverdenen. DSM beskriver at disse værdier skal være udgangspunkt for alle 

beslutninger og den måde virksomheden drives. Derudover bliver såvel de ledende og de almin-

delige medarbejdere målt på, om disse overholder virksomhedens værdier.  
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DSM prøver dermed fra starten at overbevise læseren af rapporten om, at strategien er en inte-

greret del af virksomheden og ikke bare et tillæg, der skal opfylde trenden om at udarbejde en 

CSR-rapport og være ansvarlig.  

 

Cheminova beskriver i CSR-rapporten, at værdierne skal gennemsyre hele organisationen, og at 

alle medarbejdere skal blive involveret i en global forankring af strategien i 2009.
141

 Læseren 

kan dermed generelt få det indtryk, at der først fra 2009 sker en fuld implementering af CSR-

strategien. Derfor kan Cheminova i den kommende CSR-rapport med fordel bruge enkelte af de 

rapporteringsformer, som DSM allerede bruger i dag. Dette kunne være med til at overbevise 

læserne om, at CSR-strategierne ligger til grund for beslutningerne. Cheminova kan eksempelvis 

indsætte et afsnit omkring den organisatoriske forankring, under afsnittet mission, visioner og 

værdier.    

  

Processer og rapportering: 

Her beskriver DSM meget tydeligt, at de politikker som virksomheden har udarbejdet også skal 

håndhæves i realiteten. Dette kan eksemplificeres med følgende udtalelse: 

 

”We utterly reject and condemn any form of forced labor or child labor, whether at our own 

premises or within our supply chain. This is clearly stated in our Values and the DSM Supplier 

Code of Conduct. We exercise due diligence when making investment decisions with the aim of 

excluding any relationships or practices which may be in contravention of human rights.”
142

 

 

DSM’s mål er, at der i 2011 skal være 90 % af leverandørerne der overholder code of conduct. 

For at sikre overholdelsen udfører DSM bl.a. besøg hos underleverandørerne.  

 

Som skrevet ovenfor, har Cheminova ligesom DSM et code of conduct for underleverandører. 

Cheminova skriver derudover, at 176 ud af 177 af de væsentlige underleverandører har skrevet 

under på denne kodeks. Den sidste har ikke skrevet under af princip, men denne underleverandør 

har mundtligt bekræftet, at han overholder reglerne. Cheminova skriver desuden, at der har været 

auditbesøg for at sikre, at kodeksen også rent faktisk bliver overholdt af underleverandørerne. 
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Dermed opfylder Cheminova ligesom DSM Haisler og Holbechs faktor omkring processer og 

rapportering, og at virksomheden dermed ikke behøver at hente inspiration fra DSM.  

 

Træning og uddannelse: 

DSM skriver, at medarbejderne bliver undervist og trænet i virksomhedens værdier, og at ledel-

sen er ansvarlig for at disse overholdes. Træningen involverer bl.a. holdninger overfor korruption 

mv.
143

  

 

Udover ovenstående beskriver DSM, at virksomheden har holdt en work shop omkring bæredyg-

tighed. I en uge blev medarbejderne undervist i muligheder for bæredygtighed for at involvere 

dem yderligere i processen.
144

     

 

Som skrevet ovenfor bliver Cheminovas medarbejdere først undervist i CSR-strategien i 2009, 

hvor alle medarbejdere skal deltage i en work shop. Dette skal bl.a. bidrage til, at medarbejderne 

får en bedre forståelse af kodeksen. I lighed med det der er vurderet under organisatorisk foran-

kring, kan Cheminova med fordel hente inspiration fra DSM’s rapport, når CSR-rapporten fra 

2009 skal udarbejdes. Derfor kan Cheminova med fordel indsætte et afsnit omkring medarbej-

deruddannelse i 2009.    

 

7.4 Cheminovas rapportering af forankringen i 2009-rapporten 

Som skrevet ovenfor kan Cheminova styrke sin CSR-rapport i forhold til rapportering af den or-

ganisatoriske forankring af CSR-strategien og træning og uddannelse af medarbejdere.  

 

I 2009-rapporten har Cheminova indsat et afsnit omkring organisering af CSR-arbejdet, hvor 

virksomheden bl.a. gør rede for ansvarsfordelingen. Her skriver Cheminova følgende: 

 

”CSR-arbejdet er organisatorisk forankret i Cheminovas øverste ledelse, Global Executive 

Committee (GEC), jævnfør afsnittet Ledelsespåtegning, side 7. Det løbende arbejde koordineres 

af CSR-styregruppen med reference til GEC. Styregruppen består af funktions-direktøren for 

Produktion og Logistik (medlem af GEC), underdirektørerne for Safety, Health, Environment & 
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Quality, Human Resources, Portfolio Management og Corporate Communication, samt afde-

lingschefen for risiko og sikkerhed og Cheminovas direktionsassistent.”
145 

 

Beskrivelsen af ansvarsfordelingen er i overensstemmelse med Haisler og Holbech’s kriterier om 

organisatorisk forankring, og dette kan være med til at styrke læserens indtryk af, at CSR-

strategien tages alvorligt. Derudover har Cheminova bl.a. indført en ”whistleblower” funktion, 

således at medarbejderne har en mulighed for at indberette personer der ikke overholder virk-

somhedens forretningsprincipper. Dette kan igen være med til at give læseren det indtryk, at 

CSR-strategien er forankret i virksomheden. Cheminovas beskrivelse af forankringen tyder på, at 

det er en langsigtet strategi der er tilpasset de forskellige lokaliteter. Dermed vurderes det, at 

strategien ligger sig op ad en ”master-tilgang”. Dette er igen med til at understøtte forankringen. 

Ovenstående eksempler viser, at Cheminova i sin 2009-rapport prøver at kommunikere foran-

kringen af CSR-strategien. Kommunikationen er dog mindre tydelig end DSM’s og Cheminova 

kan derfor stadigvæk hente inspiration fra DSM.   

   

I forhold til træning og uddannelse af medarbejdere har Cheminova i 2009-rapporten redegjort 

for oplæring i strategien. Cheminova skriver bl.a. følgende: 

 

” Medarbejderne har globalt set gennem udrulning af mission, vision og værdier i 2009 deltaget 

i en intensiv diskussion om den praktiske betydning af firmaets værdier og holdninger for den 

enkelte medarbejder i den konkrete arbejdssituation. I 2009 blev der til medarbejdere i alle dat-

terselskaber – i lighed med forrige år – jævnligt udsendt nyhedsbreve, hvor også CSR-relaterede 

emner behandles.”
146

   

 

Ovenstående eksempel viser, at virksomheden kommunikerer træning og uddannelse af medar-

bejdere til interessenterne. Haisler og Holbech’s kriterier om træning og uddannelse af medar-

bejdere er dermed opfyldt. Som skrevet ovenfor kan virksomheden nemt miste legitimitet, hvis 

medarbejderne ikke føler, at den uddannelse de har modtaget er i overensstemmelse med det der 

er kommunikeret igennem CSR-rapporten. Dette øger troværdigheden af det der kommunikeres 

igennem rapporten.  
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Delkonklusion  

Det er vigtigt at forankre CSR-strategien i virksomheden, da det ellers kan føre til, at medarbej-

derne ikke kender CSR-strategien og dermed ikke kan handle derefter. Dermed kan virksomhe-

den miste legitimitet i samfundet og dermed adgang til ressourcer. Der er dog udfordringer for-

bundet med forankring af CSR-strategien i virksomheden, da ændringer kan være meget kom-

plekse. Det er derfor vigtigt, at ledelsen vælger en tilgang, der passer til de ændringer der skal 

implementeres. Studier viser, at en top-down tilgang ofte mislykkes, hvorimod en ”master-

tilgang” ofte er meget egnet til en organisatorisk forankring, hvis strategien er langsigtet. Der er 

dog på nuværende tidspunkt ingen endelig løsning på, hvordan det med sikkerhed lykkes at ænd-

re medarbejdernes adfærd.   

 

For at sikre, at CSR-strategien bliver forankret i hele organisationen, er det i praksis essentielt at 

involvere medarbejderne, da CSR kun kan fungere, hvis medarbejderne kender til CSR-

strategien, og hvis disse agerer derefter. For at implementere CSR i virksomheden er det vigtigt, 

at virksomheden har politikker, en organisatorisk forankring, processer og rapportering og træ-

ning og uddannelse. Nedskrevne politikker gør det muligt at viderekommunikere virksomhedens 

strategi til interessenter, herunder medarbejderne. Den organisatoriske forankring omfatter især 

en placering af ansvar for de forskellige dele af strategien, mens processer og rapportering skal 

udmunde i en forankring af strategien i virksomhedens rutiner. Træning og uddannelse skal sik-

re, at medarbejderne kan få et fælles grundlag for at forstå CSR-strategien.    

 

DSM beskriver forankringen af CSR-strategien i virksomheden i dens CSR-rapport. Der er flere 

punkter, hvor Cheminova kan hente inspiration til kommende CSR-rapporter fra DSM. Dette 

gælder især den organisatoriske forankring og træning og uddannelse af medarbejdere.  

 

I forbindelse med den organisatoriske forankring beskriver DSM meget tydeligt, at alle beslut-

ninger der tages i virksomheden skal stemme overens med virksomhedens værdier og politikker. 

Medarbejderne bliver desuden målt på, om de overholder disse værdier og politikker. Chemino-

va beskriver ligeledes, at værdierne skal styre beslutninger, men virksomheden arbejder stadig-

væk på den globale forankring, der skal ske i 2009. Dermed kan Cheminova hente inspiration til 

at beskrive den organisatoriske forankring i CSR-rapporten fra 2009.  Cheminova kan derudover 
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hente inspiration fra DSM’s CSR-rapport i forbindelse med medarbejdernes uddannelse og træ-

ning, da dette i lighed med den organisatoriske forankring først bliver gennemført i 2009.    

 

I Cheminovas CSR-rapport for 2009 uddyber virksomheden beskrivelsen af den organisatoriske 

forankring og uddannelse af medarbejdere. Virksomheden kommunikerer dog ikke den organisa-

toriske forankring lige så tydeligt som DSM, og der konkluderes derfor, at virksomheden stadig-

væk kan hente inspiration fra DSM’s CSR-rapport. I forhold til træning og uddannelse af medar-

bejdere har Cheminova ikke længere har brug for inspiration fra DSM.  

 

Alt i alt konkluderes der, at Cheminova stadigvæk kan hente inspiration fra DSM’s CSR-rapport 

i forbindelse med den organisatoriske forankring.  
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Hovedkonklusion 
 

I denne afhandling er der set på, om Cheminova kan forbedre sin CSR-rapport i forhold til GRI’s 

retningslinier. GRI er på nuværende tidspunkt det mest anerkendte initiativ inden for bæredyg-

tighedsrapportering, og der er flere muligheder, men også udfordringer forbundet med brugen af 

GRI. 

 

Mulighederne inkluderer bl.a. at rapportering af CSR og brugen af GRI kan være med til 

at beholde / øge legitimiteten af virksomheden og derigennem sikre virksomheden adgang 

til ressourcer. Ved brug af GRI er der derudover mulighed for at kombinere rapporterin-

gen med andre standarder. Udfordringer inkluderer, at der kan være uoverensstemmelse 

mellem det der rapporteres, og hvad der er efterspurgt af brugerne. Dette kan føre til res-

sourcespild. I forhold til GRI kan der være en tendens til, at virksomheden rapporterer om 

for mange emner. Derfor er det vigtigt at identificere de væsentlige interessenter og em-

ner. En anden udfordring er, at GRI ikke er så detailforskrivende, hvilket kan føre til min-

dre sammenlinelighed mellem virksomheder der bruger GRI. Derudover er der store bran-

cheforskelle, kulturforskelle og teknologiske forskelle i de lande, hvor virksomhederne 

benytter sig af GRI. Dette kan føre til forskelle i forudsætninger for at rapportere omkring 

indikatorer.  En fjerde udfordring er, at GRI bygger på brugerinvolvering, hvilket kan væ-

re svært at overholde, og der er ingen integrerede indikatorer. Den sidste udfordring er, at 

GRI ikke har sector supplements for kemivirksomheder, men kemivirksomheder kan hente 

inspiration i de retningslinier, der er udarbejdet af The European Chemical Industrys As-

sociation.  

 

Cheminova har flere muligheder og udfordringer i forhold til deres CSR-rapport. Mulighederne 

består bl.a. i, at Cheminova kan øge/bevare legitimitet og dermed adgang til ressourcer. For det 

første øger brugen af GRI troværdigheden af rapporten, men det er vigtigt, at læseren får det ind-

tryk, at CSR er forankret i virksomheden. For det andet kan Cheminova bruge CSR-rapporten til 

at kommunikere tilpasninger til samfundet. Det er dog vigtigt at læseren ikke får det indtryk, at 

CSR-rapporten kun udarbejdes med henblik på at øge/ bevare legitimitet. Dette kan føre til, at 

rapporten mister troværdighed og dermed legitimitet. Cheminovas udfordringer består bl.a. i, at 

virksomheden skal identificere væsentlige interessenter og emner. Analysen viser, at der stadig-
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væk er mangler i forhold til afgrænsning og identifikation af interessenter. En anden udfordring 

er brugen af den tredobbelte bundlinie. Analysen viser, at Cheminova næsten udelukkende har 

fokus på den sociale og den miljømæssige bundlinie, og at rapporten kun delvist opfylder den 

ene indikator for den økonomiske bundlinie. Dermed konkluderes det, at Cheminova kan styrke 

sin CSR-rapport i forhold til brugerinvolvering, større fokus på den økonomiske bundlinie og 

kommunikation af CSR-strategiens forankring.  

 

Det er vigtigt for Cheminova at involvere væsentlige interessenter, da dette sikrer, at rapporten 

omtaler de emner, der er centrale for disse interessenter. Dette fører til, at CSR-rapporten er fuld-

stændig og dermed troværdig. En troværdig CSR-rapport kan være med til at øge / bevare Che-

minovas legitimitet og derigennem adgang til ressourcer. For at finde frem til væsentlige interes-

senter kan Cheminova hente inspiration fra AA1000 SES, men der er også udfordringer forbun-

det med brugerinvolvering. Disse inkluderer bl.a., at ikke alle interessenter har mulighed for at 

blive involveret, og at der ofte er modstridende interesser imellem interessenter.  

  

I forhold til Cheminovas CSR-rapport fra 2008 konkluderes det, at virksomheden med fordel kan 

hente inspiration fra DSM’s CSR-rapport. DSM beskriver brugerinvolvering meget tydeligt, 

hvilket dog ikke behøver at være ensbetydende med, at brugerinvolveringen er forankret i virk-

somheden. Der konkluderes, at det kan være farligt for virksomheden at overdrive graden af bru-

gerinvolvering, da dette er nemt at afsløre. Dermed er incitamentet for at overdrive lavt. I 2009-

rapporten uddyber Cheminova beskrivelsen af brugerinvolvering, men der vurderes, at virksom-

heden stadigvæk kan hente inspiration fra DSM.       

  

Analysen i del 1 viser desuden, at Cheminova kan styrke sin CSR-rapport ved at øge fokus på 

den økonomiske bundlinie. Det økonomiske ansvar har traditionelt været grundstenen for virk-

somheden, og de økonomiske forhold bliver i dag rapporteret i årsrapporten. Den økonomiske 

bundlinie er i forhold til bæredygtighed udvidet til også at omfatte virksomhedens påvirkning af 

den lokale, regionale og globale økonomi.   

 

DSM overholder allerede på nuværende tidspunkt alle indikatorer for den økonomiske bundlinie. 

Derfor kan Cheminova hente inspiration fra DSM. Der konkluderes, at Cheminova kan styrke sin 

CSR-rapport fra 2008 ved eksempelvis at implementere de økonomiske indikatorer EC6, EC7 og 
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EC8. I 2009-rapporten udvider Cheminova rapporteringen af den økonomiske bundlinie, men 

rapporteringen er ikke dybdegående. Dette giver en fornemmelse af, at der rapporteres for at 

rapportere og ikke for at styrke CSR. Dette kan føre til, at rapporten mister troværdighed. Der 

konkluderes, at Cheminova stadigvæk kan uddybe den økonomiske bundlinie, samt hente inspi-

ration fra DSM. 

 

Analysen i del 1 viser, at Cheminova kan styrke sin CSR-rapport ved at beskrive forankringen af 

CSR-strategien i virksomheden, for dermed at øge troværdigheden af rapporten. Jf. Peter Haisler 

og Anders Holbech kan virksomheder forankre CSR-strategien ved hjælp af politikker, en orga-

nisatorisk forankring, processer og rapportering og træning og uddannelse. Det er dog ikke altid 

nemt at forankre en ny strategi i virksomheden, og den organisatoriske forankring er ofte ikke 

effektiv. Derfor er det vigtigt for ledelsen at finde frem til en tilgang til forankring. Der er på nu-

værende tidspunkt ikke én endegyldig tilgang der passer til alle virksomheder, men undersøgel-

ser viser, at en top-down tilgang ofte slår fejl, hvorimod en master tilgang har større mulighed 

for succes.    

 

For 2008-rapporten viser analysen, at Cheminova kan hente inspiration i forhold til forankring af 

CSR- strategien fra DSM. Her er det især beskrivelser af den organisatoriske forankring og træ-

ning og uddannelse af medarbejdere, der kan anvendes som inspiration, da Cheminova først i 

2009 har forankret CSR-strategien i hele organisationen ved at træne medarbejderne. I 2009-

rapporten uddyber Cheminova beskrivelsen af den organisatoriske forankring og træning og ud-

dannelse af medarbejdere. I forhold til den organisatoriske forankring kan Cheminova stadigvæk 

hente inspiration fra DSM for at gøre det endnu mere overbevisende overfor læseren. Træning og 

uddannelse af medarbejdere er derimod godt beskrevet, og der vurderes, at Cheminova ikke kan 

forbedre rapporteringen i forhold til dette væsentligt.   

 

Alt i alt kan Cheminova stadigvæk styrke sin CSR-rapport ved at øge fokus på brugerinvolve-

ring, den økonomiske bundlinie, samt forankring af CSR-strategien i virksomheden. Til dette kan 

Cheminova hente inspiration ved at se på DSM’s CSR-rapport. 
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8. Perspektivering 

 

I denne afhandling er der set på, hvordan Cheminova kan styrke sin CSR-rapport i forhold til 

GRI retningslinierne. I rapporten er der taget udgangspunkt i en formodning om, at CSR kan 

hjælpe virksomheden i samspil med interessenterne. Interessenterne er bl.a. identificeret til at 

være medarbejdere, NGO’er og investorer.  

 

Det ville være spændende at undersøge, om denne formodning kan underbygges i forhold til 

Cheminova. Dette kunne undersøges ved at tale med de identificerede interessenter. Eksempelvis 

kunne der tales med nye medarbejdere. Der kunne undersøges, i hvor høj grad CSR har spillet en 

rolle ved at søge arbejde hos Cheminova. Derudover kunne der undersøges, hvilken påvirkning 

CSR har for investorerne.  

 

Som skrevet ovenfor er der kort analyseret, hvilke interessenter virksomheden har. Det kunne 

være spændende at klarlægge samtlige væsentlige interessenter for at se, om indholdet af Che-

minovas CSR-rapport er i overensstemmelse med de forventninger interessenterne har til virk-

somheden. Dermed kunne der analyseres, hvilke mål der bør omtales for at sikre en fuldstændig 

rapport, og dermed en troværdig rapport. Ved at klarlægge de behov de væsentlige interessenter 

har, kunne virksomheden ligeledes finde frem til, om GRI er det initiativ virksomheden vil be-

nytte eller om det skal være en anden form for rapportering.  

 

Alt i alt kunne det være yderst spændende at identificere samtlige væsentlige interessenter og 

igennem dialog finde frem til, hvad CSR-rapportering betyder for dem, hvad der bør rapporteres 

om, og hvordan der skal rapporters. 
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10. Executive summary   
 

This paper analyses the possibilities for Cheminova to improve the company’s corporate social 

responsibility (CSR) report for 2008, when using Global Reporting Initiative GRI. Part one of 

this paper describes GRI and the advantages and disadvantages when using GRI. In addition to 

this it describes Cheminova’s CSR report for 2008 and it analyses the opportunities and the chal-

lenges of the report. This leads to a conclusion on which topics Cheminova can strengthen ac-

cording to GRI. These topics are discussed in part two of this paper. It will be described why 

these topics are important, which challenges are linked to them and how Cheminova can report 

on these topics. To give examples on how to report on these topics it will be analyzed if Chemi-

nova can be inspired by another chemical company DSM. DSM is chosen, because the company 

reports according to the highest level of GRI. When writing this paper Cheminova published the 

companies CSR report fra 2009. For that reason this report is included in the analyses of part 

two.       

 

The first part concludes that a CSR report and the use of GRI can strengthen the company’s legi-

timacy. This can help the company to access resources like employees and capital. GRI is the 

most acknowledged reporting standard and it is possible to combine the standard with other initi-

atives for instance the ACCA series. The challenges when reporting on CSR includes that there 

can be a difference between the reported topics and the demand from stakeholders. The use of 

GRI can lead to that the company reports on too many topics. Stakeholder involvement should 

minimize that criticism, but stakeholder involvement can be difficult as well. This is further dis-

cussed in part two. Other challenges include that GRI is not as detailed as other standards and 

that there are differences in culture and technology in the companies’ location. This can make it 

difficult to compare companies. The last challenge when using GRI is that there is no sector sup-

plement for the chemistry sector, but companies can be inspired by the guidelines of The Euro-

pean Chemical Industrys Association.  

 

Cheminovas CSR report for 2008 has three main challenges. First of all to respond to the possi-

bility of wasting recourses it is important for Cheminova to include significant stakeholders and 

to report on this involvement. Secondly it is important to report on all bottom lines. Cheminovas 

CSR report for 2008 has less focus on the economic bottom line compared to the social and envi-
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ronmental bottom lines. Finally the CSR report can increase the legitimacy of the company, but 

to do so, the CSR strategy has to be a part of the companies’ decision making process.  

 

Stakeholder involvement is important because it can ensure that the company reports on all the 

important topics. This leads to a complete and credible report. To indentify significant stake-

holders Cheminova can get inspiration from the AA1000 Stakeholder Engagement Standard. 

There are challenges related to stakeholder involvement. These include that stakeholders do not 

have the possibility or desire to be involved and that there can be contradictory interests.  

 

Cheminova can strengthen the company’s CSR report for 2008 if the company elaborates the 

description of stakeholder involvement. To do this Cheminova can be inspired by the description 

of how DSM includes stakeholders and how they analyze the material stakeholders. Cheminovas 

2009 report clarifies the description of stakeholder involvement, but this paper concludes that the 

description still can be strengthened.   

       

The company’s economic achievement is the fundament of a company and results are recorded 

in the annual report. The economic bottom line is expanded to include the company’s influence 

of the local, regional and global economy.     

 

In relation to the economic bottom line the paper concludes that Cheminovas CSR report for 

2008 can get inspiration from DSM according to EC6, EC7 and EC8. In 2009 Cheminova has 

increased the focus of the economic bottom line and the company reports on tree indicators com-

pared to only one in 2008. Unfortunately the company only refers to extern documents and two 

of the indicators are described insufficiently. Therefore it is still possible to strengthen the eco-

nomic bottom line.  

 

Cheminova can strengthen the CSR report if the reader of the report is convinced that the com-

pany’s decision making process is based on the CSR strategy. This increases the credibility of 

the report. The challenge is that it can be difficult to change the decision making process and 

therefore it is important for the management to have a strategy to implement the change. Studies 

show that a master approach is more likely to succeed that a top down approach. For a more 
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practical approach for change the company can use Peter Haisler and Anders Holbech model, 

where change is based on policies, organizational change, reporting and training of employees.   

   

Cheminovas report for 2008 can get inspiration from DSM according to organizational change 

and training of employees. The 2009 report elaborates the organizational changes, but this paper 

concludes that Cheminova still can strengthen the report on organizational change. For training 

of employees the 2009 report is assessed to be thorough.  

 

All things considered the paper concludes that Cheminova can strengthen their CSR rapport by 

increasing the focus on stakeholder involvement, the economic bottom line and incorporating the 

CSR strategy. The paper also concludes that Cheminova profitably can get inspiration from 

DSM’s CSR rapport.  


