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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Globalization has created a more transparent world and as the economic, cultural and political connec-

tions across borders get closer, new opportunities arise. With increasing international trade, a number of 

possibilities for the global society become visible, but simultaneously a range of challenges become ap-

parent. According to the Danish government, many of the challenges that globalization creates cannot 

be resolved through rules and legislation alone, for which reason the government wants the companies 

to take part in solving some of the issues. Thus, the Danish Government has created an act which states 

that from the fiscal year 2009 the 1,100 largest Danish companies must report on their work concerning 

Corporate Social Responsibility (CSR) in connection with their annual report.  

For many Danish companies, working with CSR is fairly new and so is reporting hereon. Therefore, com-

panies have searched for inspiration and standards to help them grasp what is expected from a report on 

CSR and this has led them to the Global Reporting Initiative (GRI), an international reporting standard for 

CSR. For the fiscal year 2009, around 9% of the Danish companies who reported on CSR, used the GRI’s 

reporting guidelines and several have stated that they have used the guidelines for inspiration.  

Measuring and reporting on a company’s performance requires a lot of the company’s resources and is 

therefore a financial burden on the company. This is visible in the financial as well as the CSR reporting. 

We therefore wanted to study how the GRI’s guidelines support the company’s reporting processes.  

 

This thesis’ research question is:  

What value do companies experience using the Global Reporting Initiative's reporting framework as a 

tool in their Corporate Social Responsibility reporting? 

 

To answer this, we have conducted a total of 11 interviews. Of these 11 interviews, 6 were conducted 

with companies that currently report in accordance with the GRI’s reporting framework. The companies 

chosen represent each reporting level in the framework (A, B and C) and further, more interviews were 

conducted to include 2 companies on each level; one with a validated report and one without a validated 

report. To give a balanced picture of the use of the framework, we included both companies doing their 

first GRI report and companies which have reported in accordance with the GRI for many years. Further-

more, we conducted interviews with 2 companies which plan to use the framework in the future. In addi-

tion to the interviews with companies, we conducted an interview with a Danish CSR reporting expert in 

order to gain a general assessment of the value corporations derive from using the GRI’s framework. 

Finally, we conducted interviews with 2 investors to acquire their assessment of the value the GRI’s 

framework brings to investors and what value investors believe that the GRI can provide companies. 

 

Based on the interviews we conducted, the conclusion is that the value companies’ gain using the GRI’s 

framework primarily is drawn from the performance indicators in the framework. The study showed that 

companies use the performance indicators as inspiration for their reporting, but also as an inspiration for 

their work on defining the company's CSR strategy and further to identify what CSR data the company 

needs to collect, and how the company should treat the collected CSR data. 
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The Danish companies’ derived value from the much specified performance indicators in the framework 

can be an effect of the fact that the Danish legislation on CSR reporting is fairly openly phrased; giving 

companies the opportunity to define the work in accordance with their core business. However, at the 

same time legislation gives little guidance on how companies should formulate and integrate a CSR 

strategy into their business and ensure that the CSR report reflects the work performed in the area.  

 

In addition to being properly informative to the outside world, successful reporting should enable com-

panies to use the reporting conclusions to follow up on the CSR initiatives that the companies have set up 

to reach their CSR strategy. This requires measurable goals and proper data collection processes to en-

sure that the data the company bases their progress on is well documented. With the specific perfor-

mance indicators, where the data processing is internationally recognized, the GRI helps companies 

achieve this.  

The considerable data requirements when using the GRI’s framework shows the surrounding world that 

companies using the GRI’s framework have a professional and serious approach to their work with CSR, 

thereby generating credibility for the company’s CSR report.  

 

The challenges with the performance indicators can be that they are very generic, and the companies 

therefore need to put effort into assessing the materiality of the indicators instead of relating and report-

ing on everything. The investors’ note to this is that they want to be informed only of the relevant issues 

pertaining to the company.  

 

In regards to using the framework as a benchmarking tool, the GRI states it as a part of its vision of the 

framework that CSR reporting is to be made more comparable. Also the companies state that they would 

like to have a benchmarking tool on their CSR data, and further that they find that the GRI makes the 

data more comparable. However, the companies’ main focus in their CSR reports is identifying the com-

pany’s stakeholders and reporting in accordance with their needs. This conflicts with the GRI’s vision for 

the standard which is to make CSR reporting as common and comparable as companies’ financial report-

ing and, simultaneously, as important to their success. To achieve this, the companies must answer the 

performance indicators relevant to their business, but while doing so companies need to take a number 

of quality guidelines into account when reporting such as; balance, completeness, timeliness, etc. to en-

sure that data in the report is accurate and correctly factored in.  

 

Companies identify the GRI as a list of performance indicators and only use one half of the framework, 

because companies do not find the value in creating a complete GRI report as the GRI report is a com-

municatory challenge in regards to serving the stakeholders’ interests. This leads to a misuse of the tool 

compared to the initial intention, which leads to the loss of one of the indented values of the tool; ben-

chmarking.  

 

The investors find that the idea of a benchmarking tool is good, but this is not possible in the current 

framework. The investors mention the levels in the GRI as an example. The applied levels are not a reflec-

tion of how the company’s performance is compared to others. For example, a level A reporting is not an 

indication of a better CSR performance than a B reporting, which is what the investors need for the levels 
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to bring any value to their work. The companies do not see the levels as a reflection of the quality of the 

report.  

 

The conclusion is that, due to the very hands-on nature of the tool, the companies obtain a high value 

from using the Global Reporting Initiative’s framework when initiating the work and reporting on CSR in 

their business. But as companies have reported on CSR for a number of years, the value drops as the 

value of a proper benchmarking tool is lacking. To develop the framework so the value is elongated, it is 

our conclusion that the GRI needs to match the expectations the companies and society have of a CSR 

report. Should it be a supplement to the financial reporting or should it perhaps be as important in 

weight and in value as the annual report? 
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KAPITEL 1 – Indledning  
 

Med globaliseringen er verden blevet mere åben, og med tættere økonomiske, kulturelle og politiske 

forbindelser, er nye muligheder blevet skabt. Handel over grænserne er stigende, og der er sket en øget 

international arbejdsdeling. Med mulighederne er der dog ligeledes blevet synliggjort en række udfor-

dringer for verdenssamfundet (Regeringen, 2008, s. 5) 

Mange vestlige selskaber har flyttet deres produktion til udviklingslande, og herigennem opnået mind-

skede produktionsomkostninger.  Mulighederne for verdenssamfundet, ved denne udvikling, ligger ved 

en forbedring af arbejdsforholdene og de sociale vilkår i udviklingslandene, men der kan samtidigt iden-

tificeres en lang række udfordringer ved udviklingen (ibid) Ved at flytte produktionen til et udviklings-

land placerer virksomheden en del af deres kerneforretning i en anden kontekst end de er vant til, i 

mange udviklingslande er arbejdstagerrettighederne ikke på niveau med dem, virksomhederne er be-

kendt med fra deres hjemland, og herudover bliver de love og regler, der er vedtaget, mange steder kun 

i begrænset omfang håndhævet (ibid) Samtidigt er arbejdsforholdene på produktioner i udviklingslan-

dene ikke i samme standart som i vesten. Virksomheden er derfor i mange sammenhænge nødt til at 

agere, som kontrolorgan i deres leverandørkæde. Et andet aspekt af outsourcing af produktioner er en 

øget logistik internationalt, medvirkende til en større negativ påvirkning på miljøet.  

En lang række af de udfordringer, som globaliseringen skaber, kan, ifølge den danske regering, ikke løses 

gennem regler og lovgivning alene. Det er regeringens holdning, at virksomhederne kan være med til at 

udfylde det rum, hvor reglerne i udviklingslandet ikke er til stede, eller ikke håndhæves, og samtidigt 

gennem virksomhedernes innovation, markedskendskab og tilstedeværelsen kan hjælpe til at løse nogle 

af de internationale udfordringer (ibid) Regeringen har derfor i en handlingsplan fra 2008 opsat en ræk-

ke initiativer, der skal fremme danske virksomheders arbejde med samfundsansvar (ibid, s. 7). Et af disse 

initiativer er en tilføjelse til Årsregnskabsloven, § 99 a, der indebærer at de største danske virksomheder 

i Danmark, fra regnskabsåret 2009 skal rapportere om deres samfundsansvar, i forbindelse med deres 

årsrapporteringen. Denne rapportering kan ske i ledelsesrapporteringen af årsrapporten, eller separat, 

hvis der i ledelsesberetningen er henvisning til hvor den separate rapport kan findes (Årsregnskabslo-

ven, § 99a, stk. 1).  Lovgivningen indebærer at Danmarks 1.100 største virksomheder skal rapportere på 

hvilke samfundsmæssige politikker de har, hvorledes virksomheden omsætter disse politikker til hand-

ling samt virksomhedens vurdering af hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar.  

 

Internationalt er virksomhedens samfundsansvar kendt som corporate social responsibility, forkortet 

CSR. Der er internationalt lanceret en række initiativer for at fremme virksomhedernes arbejde med 

dette område. FN har blandt andet lanceret et initiativ kaldet Global Compact, der består af en række 

principper, virksomheden skal følge og fremme igennem deres forretning. Virksomheder, der har tilslut-

tet sig Global Compact, skal en gang årligt rapportere om deres fremskridt til FN Global Compact1. For-

skellige organisationer har oprettet standarter til at hjælpe virksomhederne med at få integreret CSR i 

deres forretning, eksempler herpå er AA10002 og ISO3. Dow Jones har herudover oprettet et indeks, der 

rangerer CSR drevne virksomheders finansielle resultater på internationalt plan4. Global Reporting Initia-

                                                      
1
 http://www.unglobalcompact.org/ 

2
 http://www.accountability.org/standards/index.html 

3
 http://www.iso.org/iso/hot_topics/hot_topics_sustainable_development.htm  

4
 http://www.sustainability-index.com/default.html 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.accountability.org/standards/index.html
http://www.iso.org/iso/hot_topics/hot_topics_sustainable_development.htm
http://www.sustainability-index.com/default.html
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tive, forkortet GRI, har oprettet en rapporteringsstandart til CSR data. GRI’s seneste vejledning, kaldet 

G3 retningslinjerne, er udgivet i 2006 og opdateret til den endelige version i 20115.  

 

1.1 Problemformulering 

Med vedtagelsen af det danske lovkrav går udviklingen mod en større fokus på CSR, og på CSR rapporte-

ring. For mange danske virksomheder er arbejdet med CSR nyt, hvorfor virksomhederne søger informa-

tion om, hvordan de skal håndtere området i de internationale standarter. Den lovpligtige rapporte-

ringspligt for de største danske virksomheder har skabt en opmærksomhed omkring Global Reporting 

Initiatives rapporteringsstandart, og de fleste danske virksomheder, der rapporterer på CSR søger inspi-

ration i GRI’s vejledning, om end ikke alle vælger at rapportere efter standarten til fulde.  

At måle og rapportere på virksomhedens resultater kræver mange ressourcer og er derfor omkostnings-

fuldt for virksomheden, hvilket også er gældende på CSR området. Vi ønsker derfor at undersøge, hvor-

ledes GRI’s vejledning understøtter virksomhedens rapporteringsproces.  

 

Afhandlingens overordnede problemformulering er:  

 

Hvilken værdi får virksomhederne ved at anvende Global Reporting Initiatives rapporteringsstandart, 

som værktøj til deres CSR rapportering? 

 

 

Vi ønsker at besvare den overordnede problemformulering gennem følgende underspørgsmål: 

 

1)  Hvilken kontekst har gjort GRI relevant for virksomhederne? 

Formålet med spørgsmålet er, at definere den kontekst, der er baggrunden for virksomhedernes CSR 

rapporteringer, og dermed, hvad der ligger til grund for virksomhedernes arbejde med CSR og rapporte-

ring herom. 

 

2)  Hvad er virksomhedernes vurdering af GRI’s rapporteringsværktøj og intentionen med standar-

ten? 

For at kunne besvare dette vil vi først gennemgå, hvad GRI’s rapporteringsstandart indeholder og hvad 

GRI’s intention med værktøjet er. Herefter vil vi analysere, hvad virksomhederne ser som styrker og 

svagheder ved standarten, og hvad deres vurdering af GRI som brand, for at konkludere på hvad virk-

somhedernes værdi ved standarten er, samt om denne oplevede værdi harmonerer med GRI’s vision for 

standarten.  

 

3)  Hvilken betydning kan GRI have for virksomhedens CSR strategi?  

Vi ønsker gennem dette underspørgsmål at analysere, hvilken intern værdi virksomhederne får ved at 

anvende rapporteringsstandarten. 

 

 

 

                                                      
5 

http://www.globalreporting.org/Home  

http://www.globalreporting.org/Home
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4)  Hvilken dimension giver GRI til CSR rapporteringen? 

Gennem dette spørgsmål ønsker vi at undersøge, hvad vores interviewrespondenter mener anvendelsen 

af GRI’s rapporteringsstandart, tilfører CSR rapporteringer.   

 

1.2 Afgrænsninger 

Vi afgrænser os ligeledes fra at kigge på alternativer til Global Reporting Initatives rapporteringsværktøj.  

Andre interessenter end investorerne, vi undersøger værdien af GRI i forhold til virksomheden selv og 

dens investorer. 

Udenlandske virksomheder, da danske datterselskaber jf. loven (§ 99 a) kan henvise til moderselskabets 

CSR rapportering, hvorfor det er det udenlandske moderselskab der foretager GRI rapporteringen. 
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KAPITEL 2 – Metode 
 

I dette kapitel gennemgås de metodiske overvejelser, som vi har gjort os om udarbejdelsen af afhand-

lingen og om vores dataindsamling. 

 

2.1 Ramme- og processtyringsfaktorer 

Afhandlingens retningslinjer fastsættes igennem ramme- og processtyringsfaktorer (Andersen, 2006, s. 

41+43). 

Af rammestyringsfaktorer er diverse formkrav udstedt af CBS i forbindelse med udarbejdelsen af en 

kandidatafhandling, såsom omfang af undersøgelsen i form af tidsressourcer og sideomfang6. 

Selve processtyringsfaktorerne knytter sig til den udarbejdede problemformulering, der styrer hvor 

bredt og omfangsrig undersøgelsen er, heriblandt den empiriske afgrænsning og vores adgang til data. 

 

2.2 Undersøgelsesdesign 

Som led i de opstillede ramme- og processtyringsfaktorer udarbejdes afhandlingens undersøgelsesde-

sign, hvilket er en beskrivelse af de metoder, som vi vil bruge til at indsamle, analysere og tolke data 

(ibid, s. 103). Undersøgelsesdesignet skal sikre, at vi vil være i stand til at besvare afhandlingens pro-

blemformulering, hvorfor den er styret heraf. 

 

Den viden som vi producerer ved at konkludere på problemformuleringen opstår ved en deduktiv pro-

ces. En deduktiv fremgangsmåde er kendetegnet ved, at man tager udgangspunkt i generelle principper 

og konkluderer ud fra enkelte hændelser (ibid, s. 32).  

 

For at besvare afhandlingens problemformulering vil vi både indsamle empirisk og sekundær data. Det 

empiriske data har vi valgt at indhente gennem interviews med relevante personer i forskellige virksom-

heder der har aflagt CSR rapporter for 2009, samt interessenter i form af investorer og et interview med 

en ekspert indenfor området. Den sekundære data vil primært være artikler og publikationer omhand-

lende GRI. 

 

2.3 Dataindsamlingsteknik 

Vi har som indledning til undersøgelsen deltaget i et møde med CSR Forums rapporteringsgruppe7, hvor 

vi overværede oplæg og diskussioner af de forskellige mødedeltagere, som hovedsageligt består af de 

rapporteringsansvarlige fra de større virksomheder i Danmark. Deltagelsen i mødet har givet os et ind-

blik i de problemstillinger der er ved CSR-rapporteringen, samt de tanker og holdninger der ligeledes er 

hertil fra de rapporteringsansvarlige. 

 

Indsamlingen og udvælgelsen af den primære og sekundære data vil blive gennemgået i de følgende 

afsnit. 
                                                      
6
 http://sar.cbs.dk/bachelor_kandidat/studieordninger/kandidatuddannelser  

7
 http://www.csrforum.dk/arbejdsgrupper/csr-rapportering  

http://sar.cbs.dk/bachelor_kandidat/studieordninger/kandidatuddannelser
http://www.csrforum.dk/arbejdsgrupper/csr-rapportering
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2.3.1 Primær data 

Den primære data består af empiriske data der som nævnt indsamles gennem interviews. For at kunne 

besvare vores problemformulering har vi valgt at interviewe både virksomheder, interessenter og en 

ekspert. Dette begrundes med problemformuleringens opbygning, hvor vi vil undersøge virksomheder-

nes værdi af at bruge GRI som rapporteringsværktøj. Da virksomhedernes værdi ikke kun er den interne 

værdi, men også den værdi som en rapportering kan give fra eksterne parter, ønsker vi også at inter-

viewe virksomhedernes interessenter, i form af investorer. Dette begrundes endvidere med GRI’s formål 

om at bidrage til mere sammenlignelige rapporter8. 

Desuden har vi valgt at foretage et interview med en ekspert på CSR-området, for også at få en udenfor-

ståendes vinkel på virksomhedernes værdi ved rapportering efter GRI. 

 

Udvælgelse af interviews 

I det nedenstående vil vi uddybe begrundelse for udvælgelsesprocesserne for de enkelte interviewtyper. 

 

Virksomhedsinterviews: 

I udvælgelsen af virksomheder, som vi ønskede at interviewe, har vi valgt at tage udgangspunkt i GRI’s 

niveauopbygning, altså om virksomhedens rapportering er ’klassificeret’ som niveau A, B eller C. Denne 

opdeling i niveauer skyldes, at vi ønsker at undersøge om det giver virksomhederne og investorerne 

mere værdi at rapportere efter et højere GRI-niveau. 

Vi har udvalgt virksomhederne efter det GRI-niveau som de rapporterede efter i regnskabsåret 2009 

eller sluttende i 2009. 

Vi har udvalgt to virksomheder på hvert niveau, hvor den ene er eksternt verificeret, altså hvor virksom-

hedens GRI-rapportering er verificeret af enten en revisor eller anden GRI-konsulent9. Dette begrundes 

med et ønske om at undersøge, hvilken værdi det giver virksomheder og interessenter at rapporterin-

gen er verificeret. Verificeringen vises i GRI sammenhænge med et +. 

De udvalgte virksomheder der er interviewet er: Novo Nordisk (A+), Novozymes (A), EKF (B+), Dong (B), 

Carlsberg (C+) og Coloplast (C). 

Yderligere har vi foretaget interviews med to virksomheder, som endnu ikke rapporterer efter GRI, men 

som planlægger at gøre det for næste regnskabsperiode. Disse interviews er foretaget med den bag-

grund, at vi ønsker at undersøge, hvad virksomhedernes motiv til at bruge GRI som rapporteringsværk-

tøj. Disse to interviews er foretaget med Torm og PFA. 

 

Både EKF og PFA kan i vores undersøgelsesdesign fungere som både virksomhed og som investor. Da de 

udover at bruge/ planlægger at bruge GRI som rapporteringsværktøj, også fungerer som interessenter, 

da de investerer i andre virksomheder på bl.a. baggrund af GRI. Vi har dog kun valgt at interviewe PFA i 

både virksomheds og investorrollen, da EKF primært investerer i projekter, og da GRI som udgangspunkt 

er et rapporteringsværktøj til brug for virksomheder, hvorfor vi har valgt kun at interviewe EKF i virk-

somhedsrollen. 

 
                                                      
8
 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/  

9
 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ApplicationLevels/ExternalAssurance.htm  

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ApplicationLevels/ExternalAssurance.htm
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Interessentinterviews: 

I udvælgelsen af interessentinterviews har vi valgt udelukkende at fokusere på investorer. Vi har valgt at 

tage udgangspunkt i investorerne ud fra udformningen af § 99a, hvori det fastslås at virksomhedernes 

redegørelse for samfundsansvar skal supplere ledelsesberetningen i årsrapporteringen (Årsregnskabslo-

ven § 99a). Årsrapporteringerne har, med deres faktuelle og finansielle indhold, primært været hen-

vendt til investorer og vi har derfor ønsket at se, om den øgede informationsmængde om virksomheden 

har givet investorerne en højere værdi og dermed en mere retvisende værdiansættelse. Vi har anset 

som værende relevant at få investorerne syn på GRI’s framework, om det letter adgangen til brugbar 

information, og hvorledes der kan være perspektiver i at have en rammeopbygning der minder om kra-

vene til den finansielle rapportering. 

Vi har ikke anset det som relevant for undersøgelsen, at interviewe investorer der ikke inkluderer det 

ansvarlige aspekt i deres overvejelser ved investeringer. 

I udvælgelsen af investorer er det blevet synliggjort overfor os, at det stadig er en snæver gruppe af 

investorer, der beskæftiger sig med feltet, da vi har valgt kun at fokusere på danske investorer. 

Det var vores ønske at interviewe både en privat og offentlig investor, da det var vores indtryk, at de på 

nogle punkter havde forskellige indgangsvinkler til investeringerne. Ved samtaler med flere eksperter 

samt vores vejler kom kun to relevante navne op i forbindelse med udvælgelse af investorer, det var 

således Thomas Kjærgaard fra Danske Capital og Ole Buhl fra ATP, hvem vi har foretaget interviews med, 

da de opfyldte de ønsker vi havde til investorprofiler. Ved interviewet med PFA har vi ligeledes fået en 

investorvinkel på GRI, CSR rapportering og ansvarlige investeringer, da respondenten både var ansvarlig 

for PFA’s interne CSR rapportering og ansvarlige investeringer. 

 

Ekspertinterview: 

Ved ønsket om at interviewe en udenforstående ekspert på CSR området, er vi blevet anbefalet at inter-

viewe Nils Thorsen. Nils Thorsen er senior manager i Ernst & Young, hvor han er ansvarlig for deres ’En-

vironmental and Sustainability Services’. Nils Thorsen er endvidere koordinator for CSR Forums rappor-

teringsgruppe, hvorfor han har en stor viden om de problemstillinger de rapporterende virksomheder 

oplever. 

Formålet med interviewet har primært været at få en større indsigt i de problemstillinger som de rap-

porterende virksomheder støder på set fra et mere objektivt perspektiv, samt hvilken opfattelsen en 

udenforstående ekspert har om forholdet mellem virksomhed og interessent i form af investor. 

 

Vi har også haft et ønske om at interviewe Carsten Ingerslev, kontorchefen for Centeret for samfunds-

ansvar hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, for at få et myndighedsperspektiv på lovgivningen og hvorle-

des GRI støtter op om lovgivningskravet. Det har desværre ikke været muligt at få sat et interview op. 

Ligeledes har vi ønsket at interviewe Teresa Fogelberg fra GRI sekretariatet, for at få hendes kommenta-

rer til de undersøgelsesresultater, som afhandlingen kommer frem til. Det har desværre heller ikke væ-

ret muligt. 

 

Interviewguidene er til interviewgrupperne er vedhæftet afhandlingen som bilag 3 til 6. 
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2.3.2 Sekundær data 

Det sekundære data består af procesdata (Andersen, 2006, s. 158), såsom artikler, publikationer, faglit-

teratur, lovgivning. Kilderne er udvalgt, da vi vurderer at de er relevante i forhold til vores problemfor-

mulering og da denne baserer sig på lovgivningen i form af § 99 a i ÅRL. Desuden er flere kilder blevet 

anbefalet af eksperter på området. 

 

2.4 Databehandling og dataanalyse 

Undersøgelsens problemformulering er styrende for analysen, hvorfor den ligeledes er styrende for den 

databehandling vi foretager. Det betyder, at vi ikke vil behandle de oplysninger fra vores empiriske un-

dersøgelse, der ikke er relevante for problemstillingen. 

Undersøgelsens datagrundlag er som nævnt både primær og sekundær data, hvor vi dog vil bruge man-

ge ressourcer på det primære data i form af interviews. Undersøgelsen bygger derfor på kvalitativ data 

(ibid, side 26). 

 

Interviewmetode 

Den empiriske undersøgelse foretages i form af de ovennævnte interviews, og undersøgelsen foretages 

som en eksplorativ undersøgelse, da vi forsker i forhold, som er mindre kendte, da der ikke findes me-

gen datamateriale på området (ibid, s. 21). 

 

I det følgende afsnit vil vi beskrive den metode vi har valgt at anvende ved interviewene. Vi tager ud-

gangspunkt i de syv stadier, som Kvale mener, at der er i en interviewundersøgelse (Kvale 1997 s. 94). 

 

1. Tematisering 

Det tema som interviewene omhandler, er det overordnede tema for afhandlingen, som vi beskriver i de 

indledende afsnit om problemfeltet og problemformuleringen. Dog vil interviewene for henholdsvis 

virksomheder, investorer og eksperten være tematiseret mod netop den specifikke karakters vinkel på 

det overordnede tema. 

Det overordnede formål med de foretagne interview er, at indhente empirisk materiale der gør det mu-

ligt at kunne foretage afhandlingens analysedel og konkluderer herpå i forhold til den opstillede pro-

blemformulering. 

Interviewene skal derfor gøre os i stand til at forstå henholdsvis virksomhederne, investorerne og eks-

pertens forhold til GRI, hvoraf det skal gøres os i stand til at kunne konkludere på værdien af GRI. Dette 

skal ske gennem en forholdsvis stringent interviewguide, men samtidig en samtale der skal give os ind-

tryk af den interviewede persons erfaringer og tanker om GRI. 

 

2. Design 

Interviewene bliver foretaget som halvstrukturerede interviews (ibid, s. 129), da vi ønsker at afholde 

interviewene ud fra en struktureret interviewguide, men med det formål at få den interviewede person 

til at tale om, de i interviewguiden opstillede emner, som ikke nødvendigvis følger interviewguiden 

stringent. Det giver os muligheden for at følge de svar som den interviewede person giver, som går ud 

over interviewguiden. Samtidig ønsker vi også at bruge interviewguiden aktivt, da det vil gøre analysede-
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len af opgaven nemmere at håndtere, da vi afholder flere interviews med udgangspunkt i samme inter-

viewguide. 

 

3. Interview 

Alle interviews er afholdt på den interviewede persons arbejdsplads og der er brugt diktafon til at opta-

ge interviewene. Interviewene med virksomhederne og investorerne var planlagt til at vare ca. 45 min. 

Derved kunne vi holde os inden for den time, som vi i de fleste tilfælde blev tildelt af respondenterne 

ved aftalerne om interviewene. 

Interviewet med eksperten varede halvanden time, hvilket var aftalt på forhånd med respondenten. 

De fleste respondenter ønskede at hensyn til fortrolighed af virksomhedernes oplysninger ikke at inter-

viewene offentliggøres, hvorfor de er vedlagt i et separat bilagshæfte. 

Interviewguiderne er opbygget så vi sikrer os, at interviewene dækker alle de områder som vi jf. temati-

seringen og problemformuleringen ønsker at undersøge 

 

4. Transskribering 

Vi har valgt at transskribere alle interviewene, da vi har vurderet, at der i forhold til analysen vil være en 

risiko for at der kan gå informationer tabt, hvis der ikke er foretaget transskribering af interviewene. 

Selve transskriptionerne er ikke undersøgelsens faste empiriske data, da de er en kunstig konstruktion 

fra en mundtlig til en skriftlig kommunikationsform (Kvale, 1997, s. 163), derudover er de heller ikke en 

kopi eller repræsentation af den oprindelige virkelighed, men fortolkningsmæssige konstruktioner til 

brug for undersøgelsen (ibid, s. 166). Grundet dette har vi valgte at omformulere det båndede interview 

til en mere litterær stil, så vi nemmere kan formidle meningen med de afholdte interview. Dette er i 

overensstemmelse med Kvale (ibid, s. 94), hvorfor vi vurderer, at det vil gøre interviewene mere brugba-

re. Ved omformuleringen af interviewene respekterer vi datamaterialet, så vi sikrer os, at den inter-

viewede persons meninger og holdninger bevares i de transskriberede interviews. Vi har primært æn-

dret på sætningsopbygningen i de tilfælde hvor der er sagt halve sætninger, eller at de talte sætninger, 

kan være svære at forstå, hvis de skrives direkte ned. 

Undersøgelsens empiriske data er selve interviewene og ikke transskriberingerne. 

Transskriberingen af de 11 interviews fylder 188 normalsider, og er lagt i et separat bilagshæfte (bilag 7), 

der er markeret fortroligt af hensyn til respondenterne. Når der i afhandlingen refereres til et interview, 

bliver der henvist med følgende (Interview, virksomhed, afsnit). Alle interview er vedlagt i lydfiler på en 

CD i bilag 8. 

 

5. Analyse 

Vi har foretaget analysedelen ud fra den hermeneutiske cirkel (Andersen, 2006, s. 198). Det skyldes, at vi 

gennem vores arbejde og gentagne gennemlæsninger af interviewene løbende har modificeret vores 

fortolkning heraf, og der opstår derfor en ny forståelsesramme. Dermed dannes der grundlag for at vi 

kan få en ny fortolkning af interviewene igennem hele analysearbejdet. Formålet med analysen er der-

for, at vi gennem vores empiriske undersøgelse fortolker respondenternes udtalelser, for at opnå en 

forståelse af de meninger og opfattelser som respondenter siger. 

 

 



  KAPITEL 2 - Metode 
 

 

 

 

 15 / 100 

 

6. Verificering 

Dette gennemgåes i kapitel 2.5 ’Reliabilitet og Validitet’ 

 

7. Rapportering 

Analysen vil blive opdelt, så den giver bedst mulig mening i forhold til undersøgelsens problemstilling. 

De forskellige analysedele vil blive afsluttet med delkonklusioner. 

 

I analysen af den empiriske undersøgelse vil vi citere respondenterne, hvor det er nødvendigt for at 

underbygge analysens elementer. Der vil blive citeret med respondentens navn, og citaterne vil blive 

gengivet i skriftlig stil, hvor det empiriske datagrundlag er i mundtlig stil. 

Der tilstræbes en så høj grad af objektivitet gennem hele analysen. Dette skal sikre at analysen og der-

med resultatet heraf bliver ’farvet’, yderligere bestræbes der på at bevare en kritisk tilgang til datamate-

rialet. 

 

2.5 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet 

Undersøgelsens empiriske grundlag er vurderet pålideligt, da vi har dokumenteret interviewene ved at 

anvende diktafon under interviewene, som er vedlagt undersøgelsen på en CD (bilag 6). Pålideligheden 

af transskriptionerne er ligeledes vurderet høj, da transskriptioner gennemgået af en anden person, som 

ikke har foretaget transskriberingen, samtidig med at denne person har hørt lydfilen med interviewet, 

for at øge pålideligheden af transskriberingen. 

 

Validitet 

Da vi har været begrænset af tidsmæssige ressourcer er interviewene foretaget i perioden september 

2010 til december 2010. Dette vurderer vi dog ikke som værende et problem i forhold til interviewenes 

relevans, da alle de interviewede virksomheder i interviewperioden bliver interviewet om det seneste 

aflagte CSR-regnskab (2009 og 2009/10), som alle er aflagt ud fra GRI 3.0. Der er ligeledes overens-

stemmelse mellem problemformuleringen og det empiriske grundlag for undersøgelsen, hvorfor det 

empiriske grundlag er vurderet relevant (Andersen, 2006, s. 80). 

Validiteten af den indhentede sekundære data er vurderet at være høj. Dette vurderes på baggrund af 

at det bl.a. er data fra lovgivningen og GRI samt relevante og anerkendte kilder anbefalet af eksperter på 

området. Det er ligeledes vurderet, at der sammenhæng mellem den teori vi anvender og selve under-

søgelsens analysedel, hvorfor teoriens gyldighed er vurderet valid for undersøgelsen. 

 

2.6 Kildekritik 

Vi har som udgangspunkt anvendt det nyeste mulige litteratur og artikler til undersøgelsen, da der in-

denfor CSR området hele tiden sker en udvikling. 

Vi dog har vi, gennem kilderne der er brugt til denne opgave, haft flere kritikpunkter i forhold til kilder-

nes anvendelighed og brugbarheden af det indhentede data. 

Mens afhandlingen er udarbejdet har GRI udviklet GRI 3.1, hvor afhandlingen bygger på GRI 3.0. Dog er 

de interviewede personer interviewet om GRI 3.0 hvorfor dette ikke giver en skævvridning mellem teori 
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og emperi. Dog kan der argumenteres mod opgavens relevans, da den bygger på et ’forældet’ grundlag, 

vi mener dog ikke at den udvikling der er sket fra GRI 3.0 til GRI 3.1 ville have indflydelse på afhandlin-

gens udformning og konklusion. 

Afhandlingen kan også kritiseres for de valgte investorinterviews, da vi i afhandlingen har i afhandlingen 

kun har interviewet to investorer i form af Danske Capital og ATP. I forhold til vores problemformulering 

burde afhandlingen også have indeholdt et interview med en decideret SRI investor, da en sådan inve-

stor kunne have bidraget med yderligere information omkring en mere CSR orienteret investorers hold-

ning til GRI. 

Under interviewet med Torm, havde vi ikke helt kontrollen med interviewets forløb, da struktureringen 

på interviewguiden ikke helt på plads i forhold til Torm’s specifikke situation. Dette medførte, at vi, som 

interviewer, talte en del under interviewet grundet flere spørgsmål fra den interviewede person. Der-

med kan vi som interviewer have påvirket den interviewede persons holdninger til spørgsmålene i inter-

viewguiden, da vi talte om vores erfaringer vi på daværende tidspunkt, gennem andre interviews, havde 

med GRI. Dette kritikpunkt har vi taget højde for i forbindelse med brugen af empiri, i afhandlingen, fra 

netop interviewet med Torm. 

 

2.7 Afhandlingens struktur 

I nedenstående skema er illustreret afhandlingens struktur. Afhandlingen er opdelt i fire områder: 

 

Indledning, området indeholder afhandlingens pro-

blemformulering, afgrænsning og metode. I dette 

område vil vi problematisere og konkretisere opga-

vens relevans, samt beskrive de metodiske overve-

jelser vi har gjort os i forbindelse med undersøgel-

sen. 

 

Teori, i disse kapitler vil vi gennemgå hvilke primære 

CSR teorier vi har brugt til afhandlingen, samt beskri-

ve selve rapporteringsstrukturen GRI og dennes op-

bygning og eksistensgrundlag. 

 

Analyse, i denne er opdelt i to dele. I del 1 vil vi gen-

nemgå analysens empiriske resultater holdt op imod 

teorien og beskrivelsen af Global Reporting Initiati-

ves rapporteringsramme. I del 2 undersøger vi ud fra 

de empiriske indsamlede data og teorien, hvilken betydning GRI har for virksomhedernes CSR strategi og 

rapportering. Del 1 omfatter problemformuleringens underspørgsmål 1 og 2, mens del 2 omfatter un-

derspørgsmål 3 og 4. 

 

Konklusion, i dette kapitel vil vi på baggrund af undersøgelsens resultater konkludere på problemformu-

leringen. 
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KAPITEL 3 – Corporate Social Responsibility 
 

Global Reporting Initiative har udarbejdet en ramme til strukturering og rapportering af CSR data. For at 

synliggøre, hvad der ligger i begrebet CSR og uddybe rapporteringsbegrebet i forhold til dansk lovgiv-

ning, vil vi derfor i dette kapitel gennemgå udviklingen i begrebet CSR, samt beskrive lovgivningen på 

området og hvorledes virksomhederne lever op til denne. Vi vil undersøge dette for at kunne vise hvil-

ken kontekst de danske virksomheder anvender GRI.  

 

3.1 Begrebet Corporate Social Responsibility 

Begrebet Corporate Social Responsibility har gennemgået en udvikling igennem de sidste årtier, men 

overordnet kan man konkludere, at indholdet af begrebet generelt spænder vidt. Alene de mange be-

tegnelser der refererer til samme begreb, viser diversiteten i forståelsen af indholdet. Af de mest ud-

bredte alternativer til begrebet kan nævnes: Corporate responsibility, Corporate Citizenship, Virksom-

hedernes Sociale Ansvar, Tripple Bottom Line, Virksomhedernes Samfundsansvar (Roepstorff, 2010, s. 

25).  

Det store udbud af betegnelser dækker over, at virksomhederne lægger vægt på forskellige områder, og 

igennem betegnelsen ønsker at synliggøre, hvor deres primære fokus ligger. Indholdet i de strategier, 

politikker og rapporteringer, der udarbejdes på området omhandler ofte emner, der ligger tæt på virk-

somhedens kernevirksomhed, og som forsøges knyttet op til virksomhedens identitet, hvorved det kan 

anskues, som værende naturligt at virksomhederne forsøger at diversificere sig i en betegnelse af be-

grebet, der matcher virksomhedens fokus.  

I mere officiel sammenhæng anvendes i Danmark primært betegnelserne CSR eller Virksomhedens Sam-

fundsansvar10, vi vil derfor anvende betegnelsen CSR.  

 

3.1.1 Udviklingen indenfor CSR 

Begrebet CSR blev først introduceret i Danmark i løbet af 1990’erne, men indholdet i begrebet har været 

tilstedeværende i Danmark siden 1950’erne (Roepstorff, 2010, s. 27, s. 73). Vi søger ikke en historisk 

kortlægning af begrebet, men i stedet en beskrivelse af udviklingen i indholdet i CSR. Vores primære 

fokus ligger på de seneste tyve år, hvor CSR har vundet indpas i den danske virksomhedskultur.  

 

Begrebet CSR startede ud som, hvad vi i dag betegner som filantropisk CSR, hvor virksomheder, primært 

gennem fonde, allokerede en del af deres resultat før skat til socialt velgørende formål. I USA var der 

f.eks. i 1960-70’erne en såkaldt 5 procents klub, navngivet af at medlemmerne donerede 5 % af deres 

resultat før skat til velgørenhed (Vogel, 2005, s. 3). I Danmark blev der ligeledes oprettet virksomheds-

fonde, som donerede penge til sociale initiativer, primært i lokalsamfundet. Overordnet er det dog ken-

detegnende for de filantropiske initiativer gennem fonde, at det fortrinsvis var virksomhedslederne, 

frem for virksomheder, der var filantropiske donorer (Roepstorff, 2010, s. 40). Fælles for de filantropiske 

donationer var, at det var generelle sociale initiativer og samfundsmæssige forbedringer, der var fokus, 

frem for de sociale problematikker der var knyttet til virksomheden (ibid, s. 42).  

 

                                                      
10

 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside er henholdsvis på dansk, samfundsansvar.dk og på engelsk, CSRgov.dk 
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Udviklingen i CSR skal også ses som en samfundsmæssig udvikling. Fra klassesamfundet, hvor virksom-

hederne, og dermed de velstillede virksomhedsledere, havde ansvaret for de sociale støtteforanstalt-

ninger for medarbejderne og lokalsamfundet. Til industrialiseringen, hvor blev der vedtaget nogle re-

former og forliger i det offentlige Danmark, der implicit gjorde ansvaret for de sociale støtteforanstalt-

ninger til et stats- og arbejdsmarkedsanliggende (ibid, s. 43). Med udbygningen af den offentlige sektor 

fratog man virksomhederne deres samfundsansvar, og erstattede det med et ansvar for at skabe så god 

en økonomi og høj profit som muligt i forretningen, og herudfra betale skat til det offentlige, som så til 

gengæld stod for de samfundsmæssige aspekter, såsom uddannelse, infrastruktur, sundhed og sociale 

forhold (ibid, s. 50). Denne opdeling af ansvar har været med til at polarisere virksomhederne og sam-

fundet mod hinanden.  

Vi vil ikke komme nærmere ind på de fortløbende politiske drejninger, men i stedet fokusere på virk-

somhedernes opfattelse af og tilgang til CSR.  

Vi vil her fokusere på begrebet international set.  

 

Virksomhedernes tilgang til CSR 

Udviklingen indenfor virksomhedernes CSR initiativer er som nævnt gået fra en filantropisk tilgang, hvor 

der kun er en lille, hvis nogen, sammenhæng mellem donationerne og virksomhedens reelle forretning, 

til en CSR-tilgang, hvor intentionen i stedet primært er at generere goodwill samt positiv omtale hos 

medarbejdere og omgivelserne. Et eksempel herpå er f.eks. formålsbeslægtet markedsføring, hvor virk-

somheden forsøger at forbedre deres ry ved at koble virksomhedens identitet sammen med de kvalite-

ter den organisation, man donerer penge til, besidder. Dette kunne f.eks. være gennem et sponsorat af 

De Olympiske Lege (Porter & Kramer, 2002, s. 58) 

 

Behovet for CSR i den internationale arena er for alvor blevet aktuelt, som følge af globaliseringen af 

virksomhedernes leverandørkæder. Dette sammenholdt med en stigende fokus på virksomhedernes 

interessenter, gennem både et øget fokus på interessentteorier på universiteterne og et større medie-

landskab, har betydet, at virksomhederne har været nødsaget til at forholde sig til et øget antal interes-

senter. Til trods for at virksomhederne altid har været nødsaget til at forholde sig til deres omverdenen, 

så har grænserne for denne omverden udvidet sig, samtidigt med at verden er blevet mindre gennem en 

udvikling i kommunikationsmuligheder, med den konsekvens, at virksomhederne hurtigere kan blive 

stillet til ansvar for deres måde at føre forretning på, både gennem de etablerede medier og internettet. 

 

Næsten alle aktiviteter i en virksomheds værdikæde berører det omkringliggende samfund, hvor virk-

somheden opererer, og har derigennem enten positive eller negative samfundsmæssige konsekvenser. 

(Porter & Kramer, 2006, s. 84). En stor del af årsagen til, hvorfor virksomhederne agerer, som de gør i 

relation til samfundet, er at forventningerne til virksomhederne gennem de sidste 100 år har været, at 

virksomhedernes formål er at skabe profit og ellers bidrage til samfundet ved at generere jobs, investere 

penge, købe varer og generelt lave forretning, for til sidst igen at generere profit til ejere (Porter & Kra-

mer, 2011, s. 6). Denne tilgang til kapitalisme understrejes især af Milton Friedmans kendte udsagn: 

”There is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage in activities 

designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages 

in open and free competition without deception or fraud” (Friedman, 1970, s. 6). Dette synspunkt kan 
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anses som værende modpolen til CSR agendaen, da Friedman som udgangspunkt kun fokuserer på virk-

somhedens evne til at skabe profit.  

 

Langt størstedelen af de CSR initiativer, der igangsættes hos virksomhederne i dag, kan klassificeres som 

”Responsive CSR” (Porter & Kramer, 2006, s. 85), altså en defensiv tilgang hvor virksomhederne reagerer 

på eksterne faktorer, og dermed ikke selv er med til at sætte dagsordenen for virksomhedens CSR agen-

da, og det er i høj grad også herigennem, at betragtningen af CSR som et imageværktøj er vundet frem, 

frem for et begreb der står for indhold, relevans og strategi. Virksomhederne har ifølge Porter og Kra-

mer et snævert syn på begrebet værdiskabelse, som værende en kortsigtet finansiel præstation.  

 

Når en veldrevet virksomhed anvender sine ressourcer, ekspertise og ledelsestalent på problemer den 

forstår og hvor den har noget på spil, kan det have en større positiv påvirkning på samfundet end nogen 

anden institution eller filantropisk organisation kan, ikke kun i udviklingslandene, men også i økonomisk 

ressourcesvage områder i fremskredne økonomier. Hver virksomhed kan identificere et sæt af sociale 

problemer, hvor det er bedst udrustet til at hjælpe med at løse, og hvor virksomheden opnår den stør-

ste konkurrencemæssige fordel (ibid, s. 91). Ifølge Michael Porter og Mark Kramer repræsenterer profit-

ter, der involverer et socialt formål en højere form for kapitalisme. En form der vil gøre det muligt for 

både samfundet og virksomheder at udvikle sig hurtigere, resulterende i en vækst cyklus der leder til 

vedvarende profit. De kalder tankegangen omkring dette for ‘Shared Value’, hvorved der menes, at ved 

at virksomheder udnytter deres evner, ressourcer og ledelses kapacitet til at styrke sociale initiativer, 

der gavner virksomhedens konkurrence evner, vil fremgangen på disse områder være på et niveau, hvor 

det offentlige og organisationer sjældent kan matche trods gode intentioner. Men det kræver, at virk-

somheden inkorporerer de sociale tiltag i deres strategi og behandler det som en produktivitetsdriver 

frem for et feel-good svar på et eksternt pres (Porter & Kramer, 2011, s. 15). 

 

For at nå til denne ’Shared Value’ er det ifølge Michael Porter og Mark Kramer kun et skridt mod målet 

at kategorisere og rangere sociale issues. Processen går fra at dæmpe skade (Responsive CSR) til at finde 

måder til at styrke virksomhedens strategi, ved at styrke de sociale vilkår. Når der tales om sociale pro-

blemstillinger, skelnes der mellem: 

- generiske sociale problemstillinger,  

- sociale problemstillinger i værdikæden og  

- sociale dimensioner i konkurrencemæssige sammenhænge.  

De generiske sociale problemstillinger er problemstillinger, der ikke er betydeligt berørt af virksomhe-

dens drift, og de influerer heller ikke på virksomhedens langsigtede performance. Sociale problemstillin-

ger i værdikæden er de problemstillinger, der er væsentlig berørt af virksomhedernes normale drift. 

Endeligt er de sociale dimensioner i konkurrencemæssige sammenhænge faktorer i det eksterne miljø, 

der betydeligt berører de understøttende drivkræfter i lokalsamfundet (Porter & Kramer, 2006, s. 85) 

Bestræbelsen for virksomheden skal ifølge Porter og Kramer være, at finde hvor i virksomhedens værdi-

kæde, der for virksomheden kan være en konkurrencemæssig fordel, ved at bidrage til en optimering af 

samfundsmæssige forhold. Porter og Kramer kalder denne indlemmelse af sociale dimensioner for for-

bedring af virksomhedens konkurrencemæssige situation, for ’Shared Value’. Grundtanken i ’Shared 

Value’ er, at for CSR skal blive gavnligt for virksomheder og for samfundet, skal det være en del af virk-
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somhedens kerneforretning og indarbejdes i deres strategi, således at virksomhederne sikrer en langsig-

tet økonomisk gevinst ved at undgå en kortsigtet ageren, der er samfundsmæssigt skadelig (ibid, s. 85) 

 

Strategisk CSR åbner for fælles værdiskabelse ved at investere i sociale aspekter af kontekster, der styr-

ker virksomhedens konkurrenceevne. Et symbiotisk forhold udvikler sig, ved at succesen for virksomhe-

den og succesen for samfundet bliver fælles styrket. Typisk vil det være, at jo tættere knyttet de sociale 

problemstillinger, der udvælges, er på virksomhedens forretning, jo større er muligheden for at løfte 

virksomhedernes ressourcer og evner og til gode for samfundet (ibid, s. 89) 

 

3.2 Dansk lovgivning for redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder  

Den danske regering fremlagde i maj 2008 en handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar. Det 

var regeringens oplæg til at sikre og styrke en fortsat udvikling indenfor virksomhedernes arbejde med 

samfundsansvar, så Danmark internationalt bliver kendt for ansvarlig vækst, samt for at sikre at mar-

kedsføringen af Danmark også sker gennem et ansvarligt erhvervsliv (Regeringen, 2008, s. 3) 

Argumentationen for regeringens handlingsplan var den øgede globalisering, der betyder, at de økono-

miske, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af landegrænser bliver stadig tættere. Regeringen 

formulerer i handlingsplanen, at udfordringen ved globaliseringen er, at sikre at de fattige lande får del i 

den globale udvikling, herunder at der opnås forbedrede sociale vilkår og arbejdsforhold i disse lande, 

samt løse den fælles udfordring ved de grænseoverskridende klimaproblemer og at få bekæmpet den 

stigende internationale kriminalitet og terrorisme. Den politiske udfordring er, at til trods for at der er 

internationale regler på områderne, så håndhæver mange lande kun i begrænset omfang, eller slet ikke, 

disse regler (ibid, s. 5)  

Regeringen ønsker, ifølge handlingsplanen, virksomhedernes involvering til at bidrage til løsningerne på 

de samfundsmæssige udfordringer, da virksomhederne hurtigt og målrettet kan finde løsninger på nati-

onale og globale udfordringer gennem deres markedskendskab, fleksibilitet og innovationskraft. Samti-

digt er det regeringens opfattelse, at virksomhederne kan være med det at udfylde de tomrum, hvor der 

endnu ikke findes regler, eller hvor reglerne i praksis ikke håndhæves effektivt. Man kan i høj grad sige, 

at det er en erkendelse af, at virksomhederne kan tilføre samfundet en værdi, som ikke kan opnås gen-

nem lovgivning og regler alene (ibid) 

I handlingsplanen noterer regeringen, at fokusset er på forretningsdrevet samfundsansvar, tidligere 

betegnet som strategisk CSR, som indebærer at virksomhederne ikke udelukkende betragter samfunds-

mæssige udfordringer, som forhold der påvirker forretningsdriften, men som forhold virksomhederne 

selv aktivt kan påvirke og udnytte (ibid, s. 5-6) 

 

Regeringens handlingsplan fra maj 2008 består af i alt 30 initiativer fordelt på fire indsatsområder: 

- Udbredelse af forretningsdrevet samfundsansvar 

- Fremme af virksomheders samfundsansvar gennem statens aktiviteter 

- Erhvervslivets klimaansvar  

- Markedsføring af Danmark for ansvarlig vækst 

Som et af punkterne under ’Udbredelse af forretningsdrevet samfundsansvar’ er det vedtaget, at gøre 

det lovpligtigt for større virksomheder, samt institutionelle investorer og investeringsforeninger at rap-

portere om samfundsansvar i ledelsesberetningen i deres årsrapport (ibid, s. 7) 
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Formålet med loven er, at tilskynde virksomheder og investorer til at forholde sig aktivt til, hvordan de 

kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og herunder også tage stilling til den internationa-

le dagsorden (ibid, s. 17). Samtidigt specificeres det i Faktaarket, der er offentliggjort i forbindelse med 

vedtagelsen af § 99a (Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2008, s. 1), at det er ønsket at virksomhederne, 

udover at forholde sig aktivt til deres samfundsansvar, også skal kommunikere det til omverdenen. Det 

specificeres yderligere i lovforslaget, at der med samfundsansvar forstås frivillige initiativer, og hermed 

initiativer der ligger udover lovgivningen i det land, hvor virksomheden opererer (Lovforslag nr. L5, Fol-

ketingsåret 2008/2009, afsnit 3.2) 

 

Der er i loven ikke fastsat detaljerede krav til virksomhedernes redegørelse, da intentionen er at fremme 

strategisk CSR, hvor den enkelte virksomhed skal beslutte, hvordan og på hvilke områder virksomheden 

skal arbejde med samfundsansvar, således at det fremmer både samfundet og virksomheden. Det er 

dog ikke et krav, at virksomheden skal vurdere, hvilke målbare økonomiske resultater arbejdet med 

samfundsansvar har medført (Lovforslag nr. L5, Folketingsåret 2008/2009, afsnit 3.3) Oplysningskravet i 

loven går på, at ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport skal indeholde en redegørelse med 

følgende oplysninger (Årsregnskabsloven, § 99a, stk. 2): 

 

1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer el-

ler principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. 

2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder even-

tuelle systemer eller procedurer herfor. 

3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med sam-

fundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. 

Har virksomheden ikke nogen politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen 

(Årsregnskabsloven, § 99a, stk. 1).  

 

Loven er knyttet op på FN’s principper for samfundssvar (Lovforslag nr. L5, Folketingsåret 2008/2009, 

afsnit 3.5), hvorved virksomheder der har tilsluttet sig FN’s Global Compact eller FN’s principper for an-

svarlige investeringer, kan henvise til den årlige fremskridtsrapport hertil, i ledelsesberetningen (Års-

regnskabsloven, § 99a, stk. 7). Vælger virksomhederne at publicere rapportering om deres samfundsan-

svar i en supplerende beretning eller på deres hjemmeside, skal der henvises hertil i ledelsesberetningen 

- denne rapportering skal dog stadig opfylde kravene til redegørelsen (Lovforslag nr. L5, Folketingsåret 

2008/2009, afsnit 3.4) 

Redegørelsen for virksomhedernes samfundsansvar er, som resten af ledelsesberetningen underlagt et 

revisionsmæssigt konsistenstjek der betyder, at revisor skal påse, at oplysningerne opgivet i ledelsesbe-

retningen er i overensstemmelse med oplysningerne i resten af årsregnskabet/koncernregnskabet (ibid) 

 

Omfattet af loven er store virksomheder i regnskabsklasse C samt børsnoterede virksomheder og stats-

lige aktieselskaber i regnskabsklasse D. Store virksomheder i regnskabsklasse C er virksomheder, som 

overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser: En balancesum på 143 mio. kr., en netto-

omsætning på 286 mio. kr., et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 250. Ifølge lovforslaget er op-

lysningskravet pålagt disse virksomheder, da de har en særlig samfundsøkonomisk betydning (Økonomi- 
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og Erhvervsministeriet, 2005, s. 53). Det er indarbejdet i loven at datterselskaber er fritaget oplysnings-

pligten, hvis moderselskabet oplyser om samfundsansvar for hele koncernen.  

 

Loven blev vedtaget d. 27. december 2008 (Lovnr. 1403 08/09) med ikrafttrædelse den 1. januar 2009, 

dermed med virkning for regnskabsåret der startede den 1. januar 2009 eller senere (Erhvervs og sel-

skabsstyrelsen, 2008, s. 2) 

 

Regeringens handlingsplan for samfundsansvar vil blive evalueret i 2012. (Regeringen, 2008, s. 9) 

 

3.2.1 Evaluering af første år med lovforslaget 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen har i samarbejde med Forening for statsautoriserede revisorer og Copen-

hagen Business School foretaget en undersøgelse af virksomhedernes implementering af det nye lovkrav 

i årsrapporterne for 2009. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010, s. 2) 

Undersøgelsen viste, at 97 % af virksomhederne omfattet af lovkravet også levede op hertil. Af de 97 % 

var de 8% dog datterselskaber, 

der opfyldte lovkravet gennem 

koncernens rapportering, hvor-

ved de rapporterende virksom-

heder derfor udgjorde 89%. Ud af 

de virksomheder, der rapporte-

rede efter lovkravet, har 9% rap-

porteret, at de ikke arbejder med 

samfundsansvar, mens de reste-

rende virksomheder arbejder 

med CSR, og dermed har rappor-

teret herom. Dette er illustreret i 

nedenstående skema. For 43 % 

var det første gange virksomhe-

den redegør for samfundsansvar i 

årsrapporten – heraf har flere dog tidligere rapporteret omkring samfundsrelaterede emner i andre 

sammenhænge end årsrapporten (ibid, s. 2-3) 

 

Lovkravet er opdelt i tre rapporteringskrav; en redegørelse for virksomhedens politikker, dette rappor-

terede 69% af virksomhederne på; en redegørelse for hvordan virksomhederne omsætter politikkerne til 

handling, hvilket 60% af virksomhederne rapporterede på; og sidst, hvilke resultater der er opnået i for-

bindelse med arbejdet med samfundsansvar, dette rapporterede kun 37% af virksomhederne på (ibid, s. 

7) 

 

Ifølge undersøgelsen skyldes manglerne i redegørelsen, for resultater der er opnået, at virksomhederne 

enten først nu er begyndt at arbejde med samfundsansvar, eller at virksomhederne ikke tidligere har 

arbejdet struktureret nok med samfundsansvar til at have identificeret og opsat målepunkter for deres 

samfundsansvar. Dette ligger meget i tråd med en repræsentativ undersøgelse af et udsnit af 1.000 dan-

ske virksomheder, foretaget af Erhvervs og Selskabsstyrelsen i februar 2010, der viste, at under en tred-
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jedel af virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, ikke har kendskab til interne gevinster, og 

under halvdelen af virksomhederne har ikke kendskab til eksterne gevinster udmøntet fra deres arbejde 

med samfundsansvar (ibid, s. 8) 

 

Andelen af virksomheder, der redegør for alle 3 niveauer af rapporteringskravet er væsentligt højere 

blandt børsnoterede virksomheder, den samme tendens er gældende når det gælder andelen af virk-

somheder der anvender internationale principper for samfundsansvar, samt virksomheder der anvender 

rapporteringsværktøjet Global Reporting initiative (GRI). 9% af de rapporterende virksomheder har valgt 

at anvende GRI til deres CSR rapportering, mens 28% af virksomhederne har anvendt internationale 

principper som inspiration, hvor især FN’s Global Compact er udbredt (ibid, s. 12) 

Virksomhedernes væsentligste udfordringer ved at skulle redegøre for deres samfundsansvar har ifølge 

undersøgelsen været håndtering af store datamængder, sikring af datavaliditet, vinklingen på kommuni-

kationen samt at finde det rette niveau herfor. Herudover har der været interne organisatoriske udfor-

dringer ved manglende ressourcer og engagement. Undersøgelsen har dog vist, at lovkravet har haft en 

positiv effekt på virksomhedernes arbejde med samfundsansvar, gennem et øget fokus samt ved at give 

virksomhederne en referenceramme, de kan arbejde ud fra. (ibid, s. 3) 

 

3.3 Delkonklusion 

Begrebet Corporate Social Responsibility har gennemgået en udvikling af, hvad begrebet indeholder. Fra 

at være en definition, der dækkede over virksomheder, og virksomheds lederes, filantropiske donatio-

ner, uden forbindelse til virksomhedens forretning, til i dag at være overgået til at virksomhederne ar-

bejder strategisk med deres CSR for at fremme deres forretning.  

Den danske regering ønsker med § 99a at fremme virksomheders arbejde med strategisk CSR. Det første 

år med lovforslaget har vist at virksomhederne har taget lovforslaget til sig og er begyndt med at arbej-

de med CSR i deres forretning, men mange virksomheder har stadig svært ved at måle på deres resulta-

ter, da de endnu ikke har opsat målepunkter og datasystemer til indsamling af data.  
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KAPITEL 4 – Global Reporting Initiative 
 

I dette kapitel vil vi gennemgå hvad Global Reporting Iniative er, hvordan organisationen er opbygget, 

hvad visionen for GRI er, og hvad rapporteringsværktøjet består af. Vi undersøger dette for at kunne 

sammenholde GRI’s intention med værktøjet med virksomhedernes holdning hertil i vores senere analy-

se.  

 

4.1 Institutionen Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative er en netværksbaseret organisationen, der har udviklet det mest udbredte 

rammeværktøj til CSR rapportering11.  

GRI blev etableret i 1997, som et projekt hos CERES12, en non-profit organisation fra Boston, USA. 

UNDP13 blev tilsluttet som partner i 1999, hvilket førte til separationen af GRI fra CERES til en selvstæn-

dig institution i 2001, der året efter blev indviet hos FN i New York 14.  

GRI’s rapporteringsstruktur bliver kontinuerligt udviklet gennem en multiinteressent konsensussøgende 

proces, med deltagere fra globale virksomheder, civilsamfundet, NGO’er, arbejdsmarkedets parter, aka-

demiske og faglige institutioner.15 

 

Institutionen GRI er opdelt i flere lag:  

 Styrende organer:  

- Bestyrelse, 

 har det endelige ansvar for de finansielle samt juridiske forhold, tager beslutning i forhold 

til organisatoriske forhold, arbejdsplaner samt endelig fastlæggelse af GRI-

retningslinjerne.16  

- Interessentråd,  

 består af et panel på 48 medlemmer (2011) med en balance mellem de forskellige interes-

sentgrupper og geografiske regioner. Interessentrådet er det formelle forum for GRI’s inte-

ressenter, hvor strategi og målsætninger debatteres og forhandles på plads en gang årligt. 

Rådets vigtigste funktioner er at foretage strategiske henstillinger til bestyrelsen, såsom 

fremtidige politik eller forretningsmæssige planlægning samt godkende nomineringer til 

bestyrelsen. Samtidigt fungerer rådet også som talerør for deres netværk.17  

- Teknisk rådgivende udvalg,  

 formål er at give teknisk rådgivning og ekspertise til bestyrelsen og GRI-netværket som hel-

hed, herunder at anbefale retning på den overordnede struktur for GRI rapportering og be-

svare de spørgsmål, der opstår til indholdet af retningslinjerne. Udvalget skal ligeledes sikre 

                                                      
11

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/  
12

 CERES, Coalition for Environmentally Responsible Economies 
13

 UNDP, United Nations Environmental Programme 
14

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/History/OurHistory.htm 
15

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/ 
16

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/Board/ 
17

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/StakeholderCouncil/ 

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/History/OurHistory.htm
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/Board/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/StakeholderCouncil/
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en ordentlig proces ved oprettelse af de tekniske, samt fremlægger indstillinger (enig/ikke 

enig) til bestyrelsen ved godkendelse af udkast til udgivelse af dokumenter.18 

 

 Sekretariat, håndterer administrationen af GRI, herunder udfører arbejdet, fastsat af bestyrelsen, 

forvalter offentlig og netværksmæssig kommunikation. Håndterer interessent relationer og søger 

at udbrede kendskab til GRI. Samtidigt understøtter sekretariatet bestyrelsen, Interessentrådet og 

det teknisk rådgivende udvalg.19 

 

 Rådgivende grupper, grupper med egne agendaer og visioner indenfor GRI’s interessenter, der 

rådgiver de styrende organer.20  

 

 Organisatoriske interessenter, medlemmer GRI, giver adgang til at stemme på medlemmer til In-

teressentrådet.21 

 

Da Global Reporting Initiative (GRI) er en non-profit organisation, er de afhængig af støtte fra deres glo-

bale netværk, dette i form af støtte fra deres organisatoriske medlemmer, tilskud fra regeringer, fonde 

og internationale organisationer, sponsorater fra virksomheder og stater til projekter og arrangementer. 

Samt levering af læring og andre tjenester fra deres globale netværk.22 

 

Visionen med GRI er at gøre CSR rapportering på økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer lige så 

almindelig og sammenlignelig som finansiel rapportering, og samtidigt lige så vigtig for organisationens 

succes. Dette gennem udvikling og løbende forbedring af GRI’s rapporterings struktur, for at skabe en 

gennemsigtig og pålidelig udveksling af bæredygtighedsoplysninger (GRI, 2011a, s. 223).  

 

Intentionen med GRI er, udover at kunne sammenligne virksomheders præstationer over tid og måle 

virksomheders resultater i forhold til lovgivning, normer, standarter og frivillige initiativer, også at en 

CSR rapportering baseret GRI’s retningslinjer, skal symbolisere at virksomheden rent organisatorisk bak-

ker op om en bæredygtig udvikling i organisationen. Samtidigt er håbet at en standardiseret tilgang til 

rapportering vil øge efterspørgslen efter CSR oplysninger.24  

 

Det første sæt retningslinjer for CSR rapportering fra GRI blev offentliggjort i 2000, i 2002 blev retnings-

linjerne revideret og udkom som den anden udgave. I 2006 blev retningslinjerne igen revideret, resulte-

rende i udgivelsen af en ny rapporteringsramme, G325-retningslinjerne.26 I 2011 er retningslinjerne fra 

2006 blevet opdateret og dermed færdiggjort, denne version kaldes G3.1.27 

                                                      
18

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/TechnicalAdvisoryCommittee/ 
19

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/Secretariat/ 
20

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/AdvisoryGroups/ 
21

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/OrganizationalStakeholders/ 
22

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/Funding/ 
23

 Sidetallene starter først på side 3 i dokumentet, referencen henviser derfor til side 2 i dokumentet og ikke den reelle side 2)  
24

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/  
25

 G3, Tredje Generation 
26

 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/History/  
27

 
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/LatestNews/2011/SustainabilityReportingMostCompleteGuidanceEver.htm  

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/GovernanceBodies/TechnicalAdvisoryCommittee/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/Secretariat/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/AdvisoryGroups/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/OrganizationalStakeholders/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/Funding/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/History/
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/LatestNews/2011/SustainabilityReportingMostCompleteGuidanceEver.htm
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Den følgende beskrivelse af rapporteringsrammen vil være baseret på G3, da vores interviewguide og 

respondenternes svar er ud fra denne. Vi gennemgår dog ændringerne, der er foretaget fra G3 til G3.1, i 

afsnit 4.3.2 

 

4.2 Udvikling af GRI’s rapporteringsværktøj 

Rapporteringsrammen bliver udviklet med kerne i GRI’s styrende organer og sekretariatet, ud fra input 

modtaget fra de rådgivende grupper og de organisatoriske interessenter. 

 

Der er 4 faser af processen for udvikling af retningslinjerne. Processen starter ved at GRI undersøger 

anvendelsen af de nuværende retningslinjer samt indhenter feedback fra de organisatoriske interessen-

ter. Ud fra denne feedback fastlægger GRI’s bestyrelse en prioritering over forbedringer, disse priorite-

rer bliver efterfølgende lagt ind i arbejdsplanerne for udviklingen af retningslinjerne. En arbejdsgruppe, 

bestående af omkring 20 eksperter fra forskellige interessentgrupper, som f.eks. virksomheder, offentli-

ge instanser, medarbejdere, investorer, revisorer, samt forskellige geografiske steder, udarbejder heref-

ter et udkast til en ny vejledning. Udkastet sendes herefter i offentlig høring i 90 dage, hvor alle interes-

serede parter opfordres til at indsende kommentarer og forslag til dokumentet. GRI har denne praksis 

for at styrke deres ønske om gennemsigtighed, og høringsperioden giver GRI’s netværk mulighed for at 

engagere sig i udviklingsprocessen. Efter den offentlige høring færdiggøres retningslinjerne ved indar-

bejdelse af den modtagne feedback. Vejledningen sendes herefter til det Teknisk rådgivende udvalg, 

som gennemgår det, inden det bliver sendt til Interessentrådet. Vurderes dokumentet som værende af 

teknisk høj kvalitet, nøjagtig samt udviklet gennem en konsensussøgende proces hos interessenterne, 

bliver det af det tekniske rådgivende udvalg fremlagt til godkendelse hos bestyrelsen. 28  

GRI arbejder på løbende at skabe en balance mellem løbende forbedringer og innovation, samtidigt med 

at stabilitet og pålidelighed opretholdes. Godkendte versioner af retningslinjer fortsætter en proces af 

evaluering og forbedring, også efter godkendelsen (ibid). 

 

4.3 Opbygning af GRI’s rapporteringsværktøj 

GRI’s rapporteringsramme er opdelt mellem dokumenter 

der retter sig mod hvordan man skal rapporter, herunder 

ligger protokoller og principper og vejledninger for rappor-

tering, og på den anden side hvad man skal rapporter, her-

under ligger oversigten over standard indikatorer samt 

sektor supplementer (GRI, 2006, s. 3) 

 

GRI’s dokument ’RG, Sustainability Reporting Guidelines’ 

indeholder både principper og vejledning for rapportering 

samt resultat indikatorerne. Ligeledes ligger de tekniske 

protokoller med hjælp til udarbejdelse af rapporteringen 

(ibid) 
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GRI har frigivet række separate dokumenter for specifikke sektorer. På nuværende tidspunkt er der of-

fentliggjort 5 sektor supplementer, henholdsvis for elselskaber, finansielle virksomheder, fødevarepro-

ducenter, mineproduktion og metal samt for NGO’er. Fem sektor supplementer er under udvikling og 

fem yderligere er undervejs29.  

Da opgaven omhandler GRI generelt og ikke går i dybden med enkelte brancher vil vi kun kort redegøre 

for principperne i sektor supplementerne.  

 

4.3.1 Vejledningen ’RG - Sustainability Reporting Guidelines’, version G3 

I 2006 blev tredje version (G3) af GRI’s rapporteringsvej-

ledning offentliggjort, denne er i 2011 blevet opdateret 

og færdiggjort ved en ny vejledning (G3.1). Da vores 

datagrundlag, som tidligere nævnt, er baseret på G3, vil 

den følgende gennemgang også være baseret på G3 

versionen.  

 

Vejledningen består af to dele der anses som værende 

lige betydningsfulde, den ene del værende nogle rap-

porteringsprincipper og vejledninger, og den anden væ-

rende standard oplysningerne, indeholdende indikato-

rerne (GRI, 2006, s. 4)   

 

Rapporteringsprincipper og vejledning til anvendelse 

Den første del af vejledningen skal hjælpe virksomheden 

med at fastlægge hvilke emner rapporteringen skal in-

deholde, herunder afgrænse hvilke emner der skal in-

kluderes samt sikre kvaliteten(ibid)  

 

Valg af indhold og afgrænsning 

Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan virk-

somheden skal udvælge de emner som rapporteringen skal indeholde. Vurderingen foretages gennem 

følgende 4 principper:  

 

Væsentlighed 

Rapporteringen bør dække emner og indikatorer, der afspejler virksomhedens væsentligste økonomi-

ske, miljømæssige og sociale effekter, eller emner der har stort indflydelse og relevans for interessen-

terne. (ibid, s. 8). Vejledningen giver nogle testspørgsmål til virksomheden, således at de kan efterprøve 

deres valg, som f.eks. for eksterne faktorer ’de vigtigste udfordringer for branchen ifølge konkurrenter, 

eller for de interne faktorer ’betydelig risiko for virksomheden’ samt prioriteringsmæssigt om rapporte-

ringen prioriterer de væsentlige emner og indikatorerne hertil (ibid, s. 9). 
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Interessentinvolvering 

Rapporteringen skal vise at virksomheden har identificeret dens interessenter, samt redegøre for hvor-

dan den har reageret på interessenternes interesse og krav. Et af testspørgsmålene her er om virksom-

heden kan beskrive hvilke interessenter, den ser sig selv som skulle stå til regnskab overfor (ibid, s. 10-

11) 

 

CSR kontekst 

Rapporteringen skal præsentere virksomhedens performance i en bredere CSR sammenhæng. Et ek-

sempel på et af testspørgsmålene i vejledningen er ’Rapporteringen beskriver hvordan CSR emner rela-

terer sig til virksomhedens langsigtede strategi, risici og muligheder’ (ibid, s. 11) 

 

Fuldstændighed 

Rapporteringen skal indeholde væsentlige emner og indikatorer, så interessenterne har mulighed for at 

vurdere virksomhedens resultater for perioden, samtidigt skal afgrænsningen af emner være velbegrun-

dede. Et af testspørgsmålene i vejledningen er om rapporteringen omfatter alle enheder der er under-

lagt kontrol eller bestemmende indflydelse af virksomheden, medmindre andet er angivet (ibid, s. 12-

13)  

 

Kvalitetsprincipper 

Vejledningen indeholder en række principper for hvordan virksomheden sikrer kvaliteten af oplysnin-

gerne i rapporteringen.  Principperne er inddelt i 6 kategorier:  

 

Balance 

Rapporteringen bør afspejle både positive og negative sider af virksomhedens resultater, for at muliggø-

re en saglig vurdering af virksomhedens resultater. Et af testspørgsmålene hertil er om omfanget af em-

nerne i rapporteringen er proportionalt med deres væsentlighed(ibid, s. 13) 

 

Sammenlignelighed 

Rapporteringens information skal være præsenteret på en måde, der for interessenterne muliggør at 

analysere ændringer i virksomhedens resultater over tid samt sammenholde med andre virksomheder. 

Dette gennem en konsistens i udvælgelse af information, databehandling samt rapporteringsopsætning. 

Et eksempel for vejledningens testspørgsmål er her ’Enhver betydelig variation mellem rapporteringspe-

rioder, tidsmæssigt, i omfang eller i dataomfang er identificeret og forklaret(ibid, s. 14-15) 

 

Nøjagtighed 

Rapporteringens informationer skal være tilstrækkelig nøjagtige og detaljeret, så virksomhedens inte-

ressenter kan vurdere resultaterne. Et af testspørgsmålene her omhandler, at datagrundlaget og måle-

teknikker for beregningerne er tilstrækkeligt beskrevet, samt at beregningerne kan foretages igen med 

samme resultat(ibid, s. 15) 

 

Rettighed 

Rapporteringen sker regelmæssigt og informationen er tilgængelig i tide til at interessenterne kan træffe 

informerede beslutninger.  Et testspørgsmål er her om det er tydeliggjort i rapoprteringen hvilken tids-
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mæssigperiode oplysningerne vedrører, hvornår det vil blive opdateret same hvornår oplysningerne 

sidst blev opdateret(ibid, s. 16) 

 

Klarhed 

Rapporteringen bør fremsætte oplysningerne på en forståelig og let tilgængelig måde for interessenter-

ne. Et af testspørgsmålene er her at om rapporten har det af interessenterne krævede informationsni-

veau, samtidigt med at unødvendige detaljer udelades(ibid, s. 16) 

 

Pålidelighed 

Dataindsamling og processer, der anvendes i rapporteringen, skal indsamles, registreres, analyseres og 

videregives på en måde, der sikrer kvalitet og væsentlighed i informationen, og hermed kan revideres af 

andre. Et af testspørgsmålene hertil er om den oprindelige datakilde til de rapporterede informationer 

kan identificeres af virksomheden(ibid, s. 17) 

 

Rapporteringens standard oplysninger  

Vejledningens standard oplysninger specificerer hvilke basisoplysninger der skal være i en CSR rapport, 

dog stadig med udgangspunkt i principperne og retningslinjerne beskrevet i det tidligere afsnit(ibid, s. 

19). Hvor den tidligere del af vejledningen var en beskrivelse af hvordan virksomheden skal rapportere 

deres oplysninger, er vejledningen omkring rapportering af virksomhedens standard oplysninger baseret 

på hvad virksomheden skal rapportere(ibid, s. 3) 

 

Vejledningen til rapportering af virksomhedens oplysninger er opdelt i tre sektioner jf. figuren til højre: 

strategi og profil, ledelsestilgang, resul-

tatindikatorer. 

 

Strategi og profil 

Oplysninger, der sætter forståelses-

rammen for virksomheden, f.eks. stra-

tegi, profil og ledelse.(ibid, s. 19) 

 

Ledelsestilgang 

Oplysninger, der dækker virksomhedens 

adresserer et givet sæt emner, for at 

sætte en forståelsesramme for forståel-

se af virksomhedens resultater på specifik område(ibid) 

 

Resultatindikatorer  

Oplysninger, der giver sammenlignelig information på virksomhedens økonomiske, miljømæssige og 

sociale resultater(ibid) 

 

GRI anbefaler at denne rækkefølge opretholdes i rapporteringen. Vi gennemgår nedenfor en del af indi-

katorerne, så der opnås en forståelse for hvad der ligger under de enkelte områder, samt detaljeringsni-

veauet af vejledningen.  
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Strategi og profil 

Strategi og profilindikatorerne er opdelt i 4 kategorier: Strategi og analyse, Organisations profil, Rappor-

terings parametre samt Ledelse, erklæring og engagement.  

 

Strategi og analyse, dette afsnit har til formål at give et overordnet strategisk overblik over virksomhe-

dens forhold til CSR, for at give en forståelsesramme til den efterfølgende mere detaljerede rapporte-

ring. Der bør beskrives hvad virksomhedens vigtigste påvirkninger på CSR emner og på interessenterne 

er. Yderligere bør betydningen af CSR tendenser, risici og muligheder for virksomhedens langsigtede 

muligheder og økonomiske resultater, beskrivesibid, s. 20) 

 

Organisations profil er virksomhe-

dens stamoplysninger, eksempler 

på indikatorer er(ibid, s. 21): 

 

 

 

 

 

 

Rapporterings parametre, der er 

samlet udarbejdet 13 indikatorer til 

dette område, der er opdelt i føl-

gende underkategorier: Rapporte-

rings profil, Rapporteringsområde 

samt afgrænsning, GRI indholds 

indeks og Garanti. Eksempler herpå 

er(ibid, s. 21-22): 

 

Ledelse, erklæring og engagement, 

på dette område er der samlet 17 

indikatorer. Eksempler her på 

er(ibid, s. 22-24): 

 

 

 

 

Ledelsestilgang og resultatindikatorer 

Resultatindikatorerne er opdelt på områderne Økonomi, Miljø og Sociale forhold - hvor det sociale 

aspekt er yderligere opdelt i: Arbejdsbetingelser, Menneskerettigheder, Samfund, Produktansvar.  

Til hvert af områderne skal der udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens ledelsestilgang I beskrivel-

sen til hvert område skal indgå hvilke politikker og mål virksomheden har samt hvilke resultater virk-

somheden har opnået i rapporteringsperioden, i forhold til de mål de oplister. Virksomheden skal ligele-
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des beskrive hvordan politikkerne er forankret i organisationen, herunder hvordan man sikrer kendska-

bet hertil blandt medarbejdere og samarbejdspartnere, herunder træning og opfølgning på at de opsat-

te procedurer bliver fulgt. Virksomheden skal ligeledes i beskrivelsen inddrage hvis der har været væ-

sentlige på området eller præmisserne for virksomheden har ændret sig(ibid, s. 25-36)  

Alle indikatorer er kategoriseret enten som en kerneindikator (CORE) eller som en tillægsindikator 

(ADD), dette har betydning i forhold til rapporteringsniveauet, der gennemgås i afsnit 4.3.1. 

 

Økonomi, der er 9 økonomiske indikatorer, inddelt i Økonomiske resultater(4), Tilstedeværelse på mar-

kedet(3) samt Indirekte økonomi-

ske påvirkninger(2).  

Den økonomiske dimension af CSR 

rapporteringen vedrører virksom-

hedens indflydelse på interessen-

ternes økonomiske betingelser, samt indflydelse på den samfundsmæssige økonomi, dette værende 

både lokalt, nationalt og internationalt. Så hvor den finansielle rapportering dækker virksomhedens 

økonomiske resultater som en selvstændig enhed, er formålet med den økonomiske CSR rapportering at 

synliggøre de eksterne økonomiske effekter at virksomhedens aktiviteteribid, s. 25-26) 

 

Miljø, der er 30 miljømæssige indikatorer, fordelt på Materialer(2), Energi(5), Vand(3), Biodiversitet(5), 

Emissioner, spildevand og af-

fald(10), Produkt og service(2), 

Overholdelse(1), Transport(1) samt 

Overordnet(1). 

Den miljømæssige dimension af CSR 

rapporteringen vedrører virksom-

hedens påvirkning på miljøet, både 

direkte og indirekte. Virksomhedens skal forholde sig til de miljømæssige implikationer af deres produk-

ter og aktiviteter, både i form af ressource forbrug, men samtidigt skal de også tage stilling til det bipro-

dukt der bliver udledt af deres produktion, i form af emissioner og affald. Herudover skal virksomheden i 

rapporteringen tage stilling til opretholdelse af biodiversitet samt overholdelse af miljølovgivningen(ibid, 

s. 27-28) 

 

Arbejdsbetingelser, der er 14 indikatorer vedrørende arbejdsbetingelser, inddelt i Beskæftigelse(3), 

Ledelsesrelationer(2), Arbejdsmiljø 

og sikkerhed(4), Træning og uddan-

nelse(3) samt Mangfoldighed og 

ligestilling(2).  

Indikatorerne der er knyttet til ar-

bejdsbetingelserne er baseret på en 

række internationalt anerkendte 

erklæringer og konventioner fra FN 
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og ILO(ibid, s. 30) og selvsamme konventioner ligger til grund for FN Global Compacts principper for 

arbejdstagerrettigheder, hvorved det her synliggøres at GRI’s indikatorer kan anvendes som målegrund-

lag for den årlige fremskridts rapport (COP), der skal indsendes til Global Compact. 

 

Menneskerettigheder, der er 9 indikatorer vedrørende menneskerettigheder, fordelt på Investeringer 

og indkøbspolitikker(3), Diskrimina-

tion(1), Forsamlingsfrihed(1), Bør-

nearbejde(1), Tvangsarbejde(1), 

Sikkerhedspraksis(1) samt Indfødtes 

rettigheder(1). 

Intentionen med indikatorerne om-

kring menneskerettigheder er at få virksomhederne til at rapportere i hvilket omfang menneskerettig-

heder tages med i overvejelserne ved investeringer samt ved kontaktindgåelse med leverandører(ibid, s. 

32-33) Som under Arbejdsbetingelser er værdisættet indikatorerne er bygget på de samme som FN Glo-

bal Compacts principper for menneskerettigheder, hvilket understøtter argumentet for anvendelse af 

GRI til udarbejdelse af COP’en.  

 

Samfund, der er 8 samfundsmæssige indikatorer, inddelt i Samfund(1), Korruption(3), Offentlig poli-

tik(2), Konkurrencebegrænsende 

adfærd(1), Overholdelse(1). 

Den samfundsmæssige dimension i 

CSR rapporteringen vedrører virk-

somhedens påvirkninger på det om-

kirng liggende samfund og skal syn-

liggøre de risici der er forbundne ved samarbejdet med andre aktører i samfundet.(ibud, s. 33-34) 

 

Produktansvar, der er 9 indikatorer vedrørende produktansvar, fordelt på Kundesikkerhed og sund-

hed(2), Produkt og service mærk-

ning(3), Markedsføringskommunika-

tion(2), Kundernes personlige oplys-

ninger(1) samt Overholdelse(1). 

Dimensionen til CSR rapporteringen 

vedrørende produktansvar, 

omhandler hvordan virksomhedens 

produkter påvirker kunderne. Rapoprterngen lægger op til hvordan virksomheden sikrer de interne 

procedurer for blandt andet markedsføring og datasikkerhed, samt hvordan virksomheden håndterer 

eventuelle brister i procedurerne(ibid, s. 35-36)  
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Sektorsupplementer  

Sektorsupplementerne er bygget op på samme måde som RG vejledningen og har ligeledes oplysninger-

ne fra RG vejledningen som base, hvortil der suppleres med branche-

specifikke oplysninger samt brancheindikatorer. Det er tydeligt synlig-

gjort i vejledningen hvad der er en del af den generelle RG vejledning 

og hvad der er branche specifikt. Virksomheder tilhørende brancher 

hvortil der er udarbejdet sektorsupplementer, skal derfor anvende 

vejledningen hertil, og dermed stadig kun forholde sig til et dokument 

til trods for at der er et ekstra niveau af rapporteringsindikatorer på. 

Som eksempel kan nævnes ’RG & FPSS – Sustainable Reporting Guide-

lines & Food Processing Sector Supplement’  

 

Rapporteringsniveau 

I forbindelse med offentliggørelsen af G3 retningslinjerne i 2006 blev der samtidigt frigivet et sæt rap-

porteringsniveauer, som virksomheden kunne rapportere ud fra. Rapporteringsniveauerne blev introdu-

ceret for at motivere virksomheder til at forbedre kvaliteten af deres CSR rapportering over tid. Samti-

digt synliggør det omfanget af virksomhedernes anvendelse af G3 retningslinjerne. Niveauet fortæller 

dermed primært i hvilket omfang virksomheden har anvendt retningslinjerne i deres CSR rapportering, 

herunder hvilke områder af vejledningen der anvendes. Ifølge GRI afspejler niveauerne graden af CSR 

rapporteringens gennemsigtighed.30 Men samtidigt noterer GRI på deres hjemmeside at ”Niveauer giver 

ikke en konklusion på CSR 

præstationen hos virksom-

heden, kvaliteten af 

rapporten, eller om der er 

overensstemmelse med 

retningslinjerne”(ibid), 

ket må siges at underminere 

en del af anvendeligheden af 

rapporteringsniveauerne, da 

det så udelukkende forklarer 

hvor mange indikatorer virk-

somheden besvarer, uden 

en stillingstagen til om de opfølger de overordnede retningslinjer.  

 

Rapporteringsniveauet er udelukkende knyttet til G3 vejledningens standard oplysninger, og dermed 

hvad rapporten skal indeholde i forhold til opbygningen af GRI’s rapporteringsramme. Der er defineret 

tre rapporteringsniveauer, ud fra omfanget af oplysninger virksomheden giver i rapporteringen, laveste 

rapporteringsniveau er C, dernæst B og højeste niveau er A. De væsentligste ændringer mellem niveau-

erne er: 

 

Fra C til B, øget krav til omfanget af oplysninger omkring virksomhedens strategi og profil. Beskrivelse af 

ledelsestilgangen er ikke et krav på niveau C, mens det skal inddrages for alle kategorier(Økonomi, Miljø, 

                                                      
30
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Arbejdsbetingelser, Menneskerettigheder, Samfund, Produktansvar) på niveau B. I forhold til antal af 

indikatorer skal der på niveau C rapporteres på minimum 10 indikatorer (minimum en fra hver af de tre 

hovedkategorier Økonomi, Miljø og Social), mens kravet på niveau B er hævet til 20 indikatorer, her er 

kravet om minimum en indikator per kategori delt yderligere ud, således at det også gælder hver af de 

sociale underkategorier(Arbejdsbetingelser, Menneskerettigheder, Samfund, Produktansvar)(ibid) 

 

Fra B til A, forskellen mellem niveau B og A ligger under indikatorerne, da oplysningskravene ellers er 

som på niveau B. Fra på niveau B at skulle rapportere på 20 ud af de 79 indikatorer, skal der på niveau A 

rapporteres på alle 49 kerne indikatorer, samt på eventuelle sektor supplement indikatorer, hvis tilgæn-

geligt for den pågældende branche. Dette skal dog ske ud fra en væsentligheds betragtning i forhold til 

virksomhedens forretning, som gennemgået i afsnit 4.3.1. Alle kerne og sektorindikatorer skal udfyldes, 

for de indikatorer der vurderes til irrelevante for virksomheden, skal der i stedet skrives en begrundelse 

for, hvorfor den vurderes som værende irrelevant(ibid) 

 

Validering af rapportering 

Udover de 3 rapporteringsniveauer A, B og C, der defineres ud fra indholdet af rapporteringen, er der 

yderligere 3 kategorier, A+. B+ og C+. Disse ’+’-kategorier er et udtryk for om rapporteringen er valideret 

af tredjepart. Virksomheden kan selv vælge denne tredjepart og kan også selv beslutte hvad omfanget 

af valideringen skal være, der er altså ingen krav til hvem virksomheden vælger som valideringspartner, 

som der f.eks. er på den finansielle rapportering, og der er heller ikke udstukket retningslinjer for hvil-

ken valideringstilgang der anvendes.31  

GRI anbefaler at virksomheden får rapporteringen valideret, og har identificeret 6 kvaliteter punkter 

som værende symbol på en god validering: 

 

- Bør udføres af tredjepart med påvist kompetencer indenfor validering og emner generelt 

- Er gennemført på en systematisk, veldokumenteret måde og gennem definerede procedurer 

- Vurderer om rapporten giver en rimelig og afbalanceret præsentation af resultaterne, herunder 

både rigtigheden af oplysningerne i rapporten, samt det overordnede indhold.  

- Vurderer hvorvidt virksomheden har anvendt GRI’s vejledning som led i at nå sine konklusioner 

- Resulterer i en udtalelse, der er offentlig tilgængelig samt en erklæring om forholdet mellem ga-

ranten og virksomheden(ibid) 

 

Man kan også få sin rapportering kontrolleret af GRI, her verificerer GRI om rapporten kan klassificeres 

som A, B eller C, ud fra antallet af oplysninger givet gennem indikatorerne. I forhold til verificeringen 

kontroller GRI udelukkende om der er en erklæring fra tredje 

part.  GRI kontrollen sikrer at rapport indekset er korrekt samt 

tester anvendeligheden af rapportens referencer. Herudover 

nævner GRI at et GRI check sikrer virksomheden en kombination 

af en høj grad gennemsigtighed og samtidigt en stærk tilknytning 

til GRI.32   

                                                      
31
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Virksomheden kan ligeledes selv deklarere deres rapporteringsniveau, dette kan kombineres med eks-

tern validering. I det tilfælde vil det være et rødt mærkat med et ’+’ noteret efter det angivne niveau (A, 

B, C).  

 

4.3.2 Opdatering af vejledning til version G3.1 

I 2011 er der offentliggjort en opdateret version af RG vejledningen, kaldet G3.1. Den nye vejledning er 

ifølge GRI en opdatering o g færdiggørelse af den gamle vejledning. Ændringer der er lavet kan derfor 

kategoriseres som følger: 

 

- Nye tiltag i form af nye indikatorer, nye aspekter, nye informationskrav til ledelsestilgangen(18) 

- Tilrettede datakrav(36)  

- Tilrettet indhold(9) 

 

Af de nye tiltag ligger de nye resultatindikatorer under Arbejdsbetingelser(1), Samfund(3) og Menneske-

rettigheder(2), herudover er der 5 nye tiltag på samme områder under krav til beskrivelsen af ledelses-

tilgangen. I de tilrettede datakrav er de 27 ud af 36 tilknyttet resultatindikatorer og beskrivelsen af le-

delsestilgangen for Arbejdsbetingelser, Samfund og Menneskerettigheder(GRI, 2011d, s. 1-2) Dette re-

sulterer rent kvantitativt i at der i forhold til resultatindikatorerne er lagt større fokus på de Sociale re-

sultatindikatorer, hor der nu er 45 ud af 84 (Miljø, 30 indikatorer og Økonomi, 9 indikatorer) hvor det 

tidligere var 40 ud af 79 (Miljø og Økonomi, uændret). Samtidigt er definitionerne af hvad der er inde-

holdt i begreberne blevet udbygget. I bilag 1+2 findes en fuldstændig liste over indikatorerne, samt hvil-

ke der er tilføjelser i forbindelse med G3.1 

 

I forhold til rapporteringsniveau er der sket ændringer på resultatindikator niveau, niveau C skal rappor-

tere fuldt på de 10 indikatorer, indikatorer fra sektor supplementer må gerne inkluderes, men minimum 

7 ud af de 10 skal være fra de originale (RG) indikatorer, hermed menes enten kerne eller tillægsindika-

torer. For niveau B gælder det samme, her skal det blot være minimum 14 ud af de 20 der skal være 

originale indikatorer(GRI, 2011c, s. 2) 

 

4.4 Delkonklusion  

GRI’s vision med rapporteringsværktøjet er at gøre CSR rapportering lige så almindelig og sammenligne-

lig som den finansielle rapportering. Samtidigt ønsker GRI at virksomhedernes CSR resultater skal være 

lige så vigtige for virksomhedens succes, som de finansielle. GRI søger at opfylde deres vision gennem et 

rapporteringsværktøj, hvor intentionen er at kunne måle og sammenligne virksomhederne resultater. 

Samtidigt ønsker GRI at deres brand for omverdenen skal stå for en seriøs tilgang til CSR området.  

GRI’s rapporteringsværktøj består af 2 dele, hvordan virksomhederne skal rapportere, hvilket er et sæt 

af kvalitetsprincipper for hvordan virksomheden skal indregne deres data i rapporteringen, samt hvad 

virksomheden skal rapportere på, hvilket er et sæt af resultatindikatorer indenfor områderne økonomi, 

miljø og social. Der er ligeledes udviklet en række sektor vejledninger, der er tilpasset specifikke bran-

cher. Rapporteringsværktøjet er inddelt så virksomhederne kan rapportere efter 3 niveauer - A, B og C. 
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Visionen med GRI er altså, som nævnt i kapitel 4, at gøre CSR rapportering på økonomiske, miljømæssi-

ge og sociale faktorer lige så almindelig og sammenlignelig, som den finansielle rapportering. Samtidigt 

ønsker GRI, at CSR resultaterne, virksomhederne rapporterer om, skal være lige så vigtige for organisati-

onens succes, som de finansielle resultater. Dette skal ske gennem virksomhedernes anvendelse af GRI 

rapporteringsværktøj, der sigter på at skabe et rapporteringsmiljø, som sikrer transparente og pålidelige 

informationer.  

GRI håber, som tidligere nævnt, at anvendelsen af deres værktøj, vil symbolisere at virksomhederne rent 

organisatorisk bakker op om en bæredygtig udvikling i deres forretning.  

Vi ønsker i dette kapitel at synliggøre, hvorfor virksomhederne vælger at anvende GRI, herunder hvilke 

fordele og ulemper værktøjet har, samt investorernes holdning til, hvorfor virksomhederne skal anvende 

GRI. Vi ønsker ydermere at synliggøre, hvad Brandet GRI står for i virksomhedernes øjne. Herudover vil 

vi i kapitlet gennemgå de kommentarer respondenterne har haft til opbygningen af GRI. Vi ønsker her-

igennem at analysere om virksomhedernes tilgang til GRI harmonerer med GRI’s egen forestilling, for til 

sidst at kunne konkludere på, hvordan opfattelsen af GRI’s retningslinjer hænger sammen med virksom-

hedernes oplevede værdi af at anvende GRI som rapporteringsværktøj.  

 

5.1 Hvorfor vælge GRI 

Når man spørger virksomhederne, hvorfor de vælger at anvende GRI, som ramme til deres CSR rappor-

tering, svarer de fleste af virksomhederne, vi har interviewet, at det er grundet appellen at det er et 

internationalt anerkendt initiativ, med en bred opbakning blandt virksomheder, når det kommer til CSR 

rapportering. Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast nævner, at ideen til at anvende GRI kom fra, at ”det 

gør alle andre, så det vil vi også” (Coloplast, afsnit 2.133). Coloplast er en af virksomhederne vi har inter-

viewet, som har rapporteret efter GRI for første gang, i den årsrapport interviewet er foretaget ud fra 

(årsrapporten 2008/2009), og dermed i forbindelse med offentliggørelsen af den nye lovgivning der er 

tiltrådt på CSR området34. Erhvervs Kredit Fonden (EKF i det følgende) nævner ligeledes, at deres anven-

delse af GRI kom som følge af en CSR arbejdsgruppe de havde nedsat, hvor GRI var et af punkterne på 

en liste, der blev udarbejdet i forbindelse med klarlægningen af, hvordan EKF skulle håndtere deres CSR 

(EKF, 2.1). EKF har ved tidspunktet for interviewet udarbejdet to CSR rapporter ud fra GRI. Det er en 

generel tendens i vores virksomhedsinterviews, at de virksomheder, der fornyligt er begyndt at rappor-

tere efter GRI, eller som planlægger at rapportere efter GRI i deres årsrapporter i de følgende år, har GRI 

været et punkt de har været nødsaget til at tage stilling til, enten for eller i mod. Hvor der i de interviews 

vi har afholdt med virksomheder, der i længere tid har rapporteret på CSR og anvendt GRI, mere har 

været et ønske om at støtte initiativet efterhånden, som det er blevet udviklet igennem årene. Hertil 

nævner Morten Hove Henriksen fra Novozymes, at det på nuværende tidspunkt for dem er en vedlige-

holdelsesøvelse, frem for en driver for deres rapportering (Novozymes, 2.1). Man kan derudfra sige at 

GRI er gået fra, at være et forsøg på at udvikle en rapporteringsstandart for, hvad virksomheder mener 

om deres ikke-finansielle data (ibid, 2.1), hvor det primært var first-movers indenfor CSR området, virk-

                                                      
33

 Henviser til afsnittet, under det pågældende interview, i Interviewhæftet  
34

 Loven er dog, for Coloplast, først gældende for årsregnskabet 2009/2010, da de kører med forskudt regnskabsår, og loven er 
gældende for regnskabsår der starter 1. januar 2009 eller senere.  



KAPITEL 5 – Analyse af Global Reporting Initiatives rapporteringsramme 

 

 37 / 100 

 

somheder som for eksempel Novo Nordisk. T. Til nu at have fået en plads på CSR agendaen, hvor virk-

somheder, der på nuværende tidspunkt påbegynder at rapportere på deres ikke-finansielle data, aktivt 

tager stilling til, om de vil anvende GRI, som rapporteringsramme til deres CSR rapportering, eller ej. 

Hvilket viser, at GRI på internationalt plan har cementeret sig, som den væsentligste aktør inden for CSR 

rapportering. 

 

Denne internationale anerkendelse nævner Christina Jacobsen fra Dong ligeledes som et parameter for, 

hvorfor DONG vælger at anvende GRI, men konstaterer samtidigt også, at GRI var ”det første gode red-

skab til en seriøs dataindsamling og til trods for nye værktøjer, er GRI stadig det bedste værktøj til har-

monisering af CSR dataindsamlingen” (Dong, 2.1), og det var på denne baggrund, at beslutningen om at 

anvende GRI blevet taget, og samtidigt også er her man skal finde årsagen til, hvorfor Dong fortsat an-

vender GRI til deres CSR rapportering.  

Dataindsamlingssiden og i særdeleshed datadefinitionssiden, hvor GRI igennem resultatindikatorerne 

går ind og definerer, hvordan KPI’er på de forskellige områder kan beregnes, er, ifølge Simon Hoffmeyer 

Boas fra Carlsberg, den primære grund til at Carlsberg vælger at anvende GRI. Carlsberg vælger at lave 

den eksterne del af GRI rapporteringen, fordi de allerede arbejder med GRI på databehandlingsdelen af 

deres CSR rapportering (Carlsberg, 2.1.1). Carlsberg nævner dog i forhold til overvejelsen om at lave en 

ekstern GRI rapportering, at de har overvejet, at hvis de ”ikke bruger et GRI overview, vil folk så tænke, 

at vi prøver at skjule et eller andet, eller at vi er dårligere end alle de andre, fordi vi ikke kan leve op til 

det her”, og det er årsagen til at de har valgt ikke kun at anvende GRI til deres dataindsamling, men også 

at kommunikere det eksternt(ibid, 2.1.1). Denne eksterne symbolværdi omkring anvendelsen af GRI, 

nævner også EKF som en væsentlig faktor til, hvorfor de har valgt at anvende GRI, deres kunder er nogle 

af de største danske virksomheder og ”som et ambitiøst hus, vil vi gerne måle os med vores kun-

der”(EKF, 2.6.6). Vi vil komme nærmere ind på symbolværdien ved anvendelse af GRI i afsnit 5.2. 

 

En anden af årsagerne, der bliver nævnt i forhold til at anvende GRI som rapporteringsværktøj, er inve-

storer, her skal der skelnes mellem almindelige investorer, der har nogle etiske retningslinjer i forhold til 

investeringer, og så deciderede SRI35 investorer, der udelukkende beskæftiger sig med CSR investerin-

ger. Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast nævner i forhold til SRI investorerne, at for overhovedet at 

kunne blive betragtet, er anvendelsen af GRI et grundvilkår (Coloplast, 2.6). I forhold til de almindelige 

investorer er det Coloplast’ oplevelse, at investorerne gerne vil have GRI, ”for det er så langt man nu kan 

komme for at standardisere tingene, og det sætter de selvfølgelig pris på” (ibid, 2.1). Denne standardise-

ring af rapporteringerne mener Coloplast også, at de selv kan anvende, når de skal ind og sammenligne 

deres performance med andre virksomheder (ibid, 2.6). Ønsket eller nærmere håbet om sammenligne-

lighed nævner flere af virksomhederne også som argumentation for, hvorfor de har valgt at anvende GRI 

(EKF, 2.4). Sammenlignelighedsfaktoren ved GRI, hvorpå man forsøger at ensarte rapporteringen på CSR 

data, således at det er muligt at sammenligne performance på CSR data delen er altså vigtig for virk-

somhederne, både til deres interne brug og i forhold til investorernes måling af virksomhederne. Denne 

sammenligning er hæftet op på anvendelsen af GRI’s indikatorer. Vi vil i afsnit 5.3 yderlige gennemgå 

virksomhedernes opfattelse af GRI’s opbygning, herunder indikatorerne samt niveauinddelingen, der 

ligger i GRI retningslinjerne.   

 

                                                      
35

 SRI = Social Responsible Investments 
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5.1.1 Fordele ved at anvende GRI 

Ifølge Nils Thorsen fra Ernst & Young, som vi har interviewet som ekspertrespondent, er det bedste ved 

GRI, at det giver en introduktion til hvad CSR rapportering er, Nils mener, at indikatorerne rent illustra-

tivt er suveræne. Og ifølge Niels ligger kvaliteten i indikatorerne i, at det er opbygget nedefra, altså hvor 

input til retningslinjerne kommer fra de rapporterende virksomheder (Nils Thorsen, 2.1). Styrken ved 

indikatorerne nævnes også af Kristin Parello-Plesner fra PFA, der mener at ”rammesætningen er god for 

at få mere komparative data - også fra virksomhed til virksomhed” (PFA, 2.8.2). Ifølge Kristin ligger for-

delen ved anvendelse af GRI i systematikken, at man har de samme indikatorer fra år til år, hvorudfra 

man kan måle virksomhedens performance, (ibid, 2.7) både til brug internt, ved at gøre virksomhedens 

CSR data målelige, men også eksternt. I takt med at flere af konkurrenterne anvender GRI, mener Kristin 

Perello-Plessner, at det kan bruges som benchmark værktøj i mellem virksomheder, hvilket Kristen også 

ser som værende til værdi for interessenterne (ibid, 2.8.2).  

Opbygningen af GRI er efter EKF’s opfattelse et godt struktureringsværktøj, der ifølge Iben Tjellum fra 

EKF sikrer at EKF er ”kommet hele vejen rundt” i deres rapportering(EKF, 2.6), dette skal nok forstås som 

at man kommer rundt indenfor indikatorer i de 6 hovedområder: Økonomi, miljø, arbejdsbetingelser, 

menneskerettigheder, samfund og produktansvar. Ifølge Iben Tjellum er EKF’s detaljeringsniveau i deres 

rapportering blevet større, end hvis de havde valgt ikke at anvende GRI. (ibid, 2.6.2), forstået som, fordi 

indikatorerne er meget specifikke, gør det nemmere for virksomhederne at identificere den nødvendige 

dataindsamling, til at imødegå indikatorerne.  Dette synliggør også forskellen i nytteværdien ved anven-

delse af GRI mellem virksomhederne, der er nye til at rapportere på CSR, og virksomheder, der har rap-

porteret i længere tid. Nye virksomheder vil i højere grad kunne tilrettelægge deres dataindsamling ef-

ter GRI’s indikatorer, hvor virksomheder, der har rapporteret i længere tid, allerede har datasystemer på 

plads, oprettet ud fra deres egen virksomheds drivere, og skal således få disse til at passe med GRI’s 

indikatorer. Et eksempel herpå er DONG, hvor Christina Jacobsen siger ”GRI er et udmærket udgangs-

punkt til at få startet en dataindsamling, der kan underbygge de historier, vi gerne vil fortælle” (Dong, 

2.7). Mens Novo Nordisk primært ser GRI’s værdi i opslagsværket. (Novo Nordisk, 2.2) 

Den internationale definition af indikatorerne, mener Simon Boas Hoffmeyer fra Carlsberg er en styrke, 

ifølge ham ligger værdien i definitionen af, hvordan man beregner indikator, mere end værdien ligger i 

at finde ud af, hvad man skal rapportere på. Det er ifølge Simon denne specificering af beregningerne, 

der gør det muligt at sammenligne data gennem GRI (Carlsberg, 2.6). Denne internationalt anerkendte 

systematik der ligger i GRI, betyder også ifølge Christina Jacobsen fra Dong, at virksomheden ved at an-

vende retningslinjerne og derigennem indikatorerne, kommer med noget troværdighed til deres kom-

munikation omkring deres CSR agenda, fordi det viser, at der ”reelt set ligger noget data til at bakke 

virksomheden statements op med” (Dong, 2.6)   

 

5.1.2 Udfordringer ved anvendelse af GRI 

Spørger man virksomhederne, hvad de ser som de største udfordringer, ved anvendelse af GRI’s ret-

ningslinjer, svarer flere at det er ”en stor mundfuld”. Det specificeres nærmere af Nils Thorsen fra Ernst 

& Young, der mener at GRI’s største udfordring er, at det er for komplekst, ”hvis du tager en af de gen-

nemsnitlige § 99a virksomheder, når de har læst de første 2 sider (af GRI’s vejledning), så siger de det er 

alt alt for stort til os.” (Nils Thorsen, 2.2.4). Dette understøttes af Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast, 

der har udarbejdet Coloplast’ første CSR rapportering efter GRI. Jeppes indtryk af at læse vejledningen 

var at ”den er skrevet ud fra at du har en proces, hvor du mødes 10 gange med dine eksterne stakehol-
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ders og bliver enige om, hvad er materialiteten og hvordan skal vi styre det. Det er som om metoden er 

lavet til at, nu kommer vi ind 10 mand i den her virksomhed, nærmest som konsulenter og skal starte 

CSR op, og det gør vi så med den her metode. Og det er nok ikke sådan de fleste bruger det her, mange 

bruger det ligesom os tror jeg – som et redskab til rapportering og der er virkeligheden lidt en anden” 

(Coloplast, 2.7). Bjørn von Würden fra Novo Nordisk er enig i, at det er en stor mundfuld for virksomhe-

derne, ”hvor starter man og hvor slutter man, hvad er centralt og hvad er ikke centralt”, Bjørn nævner 

yderligere at dataindsamlingen er svær, og at finde de nødvendige data er en stor proces for virksomhe-

den (Novo Nordisk, 2.4.1). Dataindsamlingen pålægger en stor stress på organisationen, i og med at det 

er meget tidskrævende, og her er det, ifølge Bjørn von Würden, væsentligt at vurdere væsentligheden af 

dataene, for ikke at skulle stresse organisationen mere end højst nødvendigt (Novo Nordisk, 2.4.3). 

Carlsberg har samme tilgang til dataindsamlingen, ifølge Simon Boas Hoffmeyer rapporterer Carlsberg 

udelukkende på de væsentlige indikatorer, hvor de kan bevise det tilbringer værdi for Carlsberg, da de 

ellers ikke kan retfærdiggøre den ekstra administration og det øgede arbejde for organisationen (Carls-

berg, 2.4.1). Christina Jacobsen fra Dong bemærker hertil, at fordi det er mange forretningsenheder, der 

skal involveres i dataindsamlingen, tager det mange timer for Dong hvert år at få samlet data ind. Men 

samtidigt konstaterer Christina også, at det er hendes overbevisning at jo længere tid virksomheden 

rapporterer, desto mere systematik kommer der ved dataindsamlingen, og desto lettere bliver dataind-

samlingen (Dong, 2.7). Ligeledes nævnes det fra EKF at være dataindsamlingen og datavalideringen, der 

er den største udfordring ved at anvende GRI. (EKF, 2.7)  

 

En anden svaghed, der er blevet nævnt ved GRI, er indikatorerne. Nils Thorsen fra Ernst & Young note-

rer, at GRI vejledningen ”tvinger folk til at bruge nogle generaliserede, ikke særlig tilpassede, indikatorer 

”(Nils Thorsen, 2.7.1). Til samme emne kommenterer Bjørn von Würden fra Novo Nordisk, at indikato-

rerne er en fin, men meget stor bruttoliste til rapportering, han konkluderer yderligere hertil, at ”meget 

CSR rapportering er i begyndelsen, at rapportere på hvad vi har, i stedet for hvad vi gerne vil rapportere 

på, det kan GRI godt bære lidt præg af, altså har vi det, så rapporter vi på det” (Novo Nordisk, 2.7.1). 

Christina Jacobsen fra Dong, nævner også væsentlighedsvurderingen, som en af de største udfordringer 

ved GRI systemet. Christina mener, at processen stadig er meget uklar (Dong, 2.6). Det gælder for virk-

somhederne om at have fokus på denne proces for at ”bruge det der er bedst for os, så vi ikke lader 

systemet os, men vi styrer systemet, fordi det er vigtigt for os og vores forretning” (Dongibid, 2.7). Væ-

sentlighedsvurderingsprocessen af GRI ligger under den sektion af vejledningen, hvor det specificeres, 

hvordan virksomhederne skal rapportere, herunder ligger også kvalitetsprincipperne for rappporterin-

gen, som f.eks. balance, sammenlignelighed, nøgagtighed mv. Ifølge Nils Thorsen fra Ernst & Young har 

virksomhederne sværere ved at få implementeret kvalitetsprincipperne. Nils mener at virksomhederne 

har sværere ved at forstå, hvad kvalitetsprincipperne indebærer helt konkret for deres egen rapporte-

ring (Nils Thorsen, 2.1).  

 

Flere af virksomhederne nævner, at en af udfordringerne ved GRI er kommunikationsdelen af rapporte-

ringen. Simon Boas Hoffmeyer fra Carlsberg siger ”på den eksterne del, så er der ingen tvivl om, at folk 

som er interesserede i GRI, de vil have lettere ved at gå til vores CSR data, når vi bruger et GRI tabel. 

Men for lægmanden der tror jeg, at det er fuldstændig ligegyldigt. Så det er et meget lille specifikt CSR 

audiens, der går op i GRI, på rent kommunikationsdelen. Og jeg tror ikke, at der er særlig mange interes-

senter, der går særlig meget op i GRI” (Carlsberg, 2.1). Christina Jacobsen fra Dong nævner lignende, at 
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”der er et issue ved at få aktiveret de her data på en god måde. Så det også giver mening for folk som 

skal bruge det” (Dong, 2.7). Således at GRI tabellen ikke blot bliver lagt isoleret med en masse data, hvor 

det er svært for eksterne at gå ind og finde de ønskede data. Christina mener at GRI systemet skal hjæl-

pe virksomhederne ”med at komme med ideer til hvordan man kommunikerer GRI data på en god, for-

ståelig og let tilgængelig måde. Så folk, der ikke kender systemet kan finde, fx hvor skal man kigge efter 

deres affald henne”, da GRI ellers bliver en ”Intern rapporteringsproces om at få samlet noget data 

sammen og få lagt det på et eller andet site, hvor det så ligger isoleret” (Dongibid).  

 

5.1.3 Investorernes holdning 

Thomas Kjærgaard fra Danske Capital ser GRI som opstået som et svar på Global Compact årlige frem-

skridtsrapport. At det er et værktøj til at få identificeret, hvad og hvordan virksomhederne skal rappor-

tere på deres CSR data. Og samtidigt tror Thomas Kjærgaard, at CSR folk i virksomhederne gennem GRI 

har fået et redskab til at sammenligne deres performance, og se hvordan de ligger i forhold til deres 

kollegaer i andre virksomheder (Danske Capital, 1.2).  

 

Ifølge Ole Buhl fra ATP, ser de først og fremmest GRI, som et ”værktøj for virksomhederne selv, til at 

strukturere deres arbejde” med CSR, og ATP har ikke en forventning om, at GRI er mere end det (ATP, 

2.1). Samtidigt noterer Ole Buhl, at hvis man forventer at, ved at virksomhederne anvender GRI, dataene 

så er sammenlignelige på kryds og på tværs, så er det et problem, men ifølge Ole Buhl har ATP ikke en 

forventning herom. Den altovervejende værdi for ATP er, at de kan finde informationerne i GRI tabellen 

(ibid). 

Som kritikpunkt til GRI nævner Ole Buhl at det er et ressourcekrævende rapporteringsværktøj, hvor nog-

le virksomheder kan have tendens til at ”kommunikations og rapporteringsaflæggelsen fylder mere end 

de mennesker, der skulle lave det. Det handler jo ikke om rapporter, men dybest set om hvad der fore-

går i virksomhederne” (ibid, 2.8). Ifølge Ole kan der selvfølgelig være årsager hertil, såsom krav fra over-

leverandører, men man skal være kritisk overfor at ”vil være bedst som rapportør, uden at man egentlig 

forholder sig til hvad egentlig sker inde i maven på virksomheden” (ibid) 

 
5.1.4 Opsummering 

Virksomhederne vælger altså primært at anvende GRI på grund af tiltrækningskraften ved et internatio-

nalt værktøj, der hjælper virksomhederne med, hvordan de skal definere og beregne deres ikke-

finansielle data. Virksomheden ser dette som en styrke, i forhold til at det øger muligheden for at kunne 

sammenligne CSR data, og dermed CSR rapporter, på tværs af virksomheder. Der er altså et ønske om at 

kunne sammenligne CSR performance på tværs af virksomheder, som man kan på det finansielle områ-

de. Så på dette punkt har virksomhederne ligesom GRI et ønske om, at der er en standard på rapporte-

ringsområdet for CSR, der gør det muligt at sammenligne CSR data på samme måde, som man kan på 

det finansielle område – og virksomhederne ser GRI som denne standart.  

Resultatindikatorerne bliver nævnt som både styrken og svagheden ved GRI, virksomhederne ser indika-

torerne som midlet til at få mere sammenlignelige CSR rapporter, men samtidigt kritiserer de at indika-

torsættet for generisk og dermed let bliver til at virksomheder rapporterer på det de har data på frem 

for det der er relevant for deres forretning. En anden af udfordringerne der nævnes ved GRI er, at det er 

et stort arbejde at rapportere efter GRI, grundet det store databehov der er ved besvarelsen af indikato-

rerne. Selvom det giver en tyngde til rapporteringen, og en troværdighed til tallene, at arbejde med GRI, 
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så understreger det også vigtigheden af, at lave en væsentlighedsvurdering hos virksomhederne, der 

sikrer at organisationen kun skal finde data, der er relevante for forretningen og dermed ikke bliver 

unødigt bebyrdet med datakrav. 

Investorerne ser primært GRI som et struktureringsværktøj for virksomhederne, og mener dermed ikke 

at der for deres vedkommende kan tales om en værdi, da dataene ikke er sammenlignelige. Det er deres 

indtryk, at GRI godt kan have en tendens til at understøtte en rapportering for rapporteringens skyld, 

hvilket investorerne ikke ser nogen værdi i.  

 

5.2 Brandet GRI 

Som vi beskrev i afsnit 4.1, er ønsket fra GRI’s side, at en CSR rapportering aflagt efter GRI’s retningslin-

jer skal symbolisere, at virksomheden bakker op om en bæredygtig udvikling i deres forretning. Vi øn-

sker i dette afsnit at kortlægge, hvad virksomhedernes og investorernes holdning til brandet GRI er, og 

hvordan de mener opfattelsen er i markedet, for herigennem at kunne vurdere hvilken værdi det giver 

virksomhederne at anvende brandet GRI i forbindelse med deres CSR rapportering.  

 

5.2.1 Symbolikken ved at anvende GRI’s retningslinjer 

Alle virksomheder vi har talt med, fortæller på hver deres måde, at brugen af GRI symboliserer, at virk-

somheden tager deres arbejde med CSR rapporteringen og med CSR generelt alvorligt. Ifølge Kristin 

Parello-Plesner fra PFA, der påtænker at anvende GRI i deres fremtidige rapporteringer, og som på nu-

værende tidspunkt anvender indikatorerne, som inspiration til deres CSR rapportering, giver anvendel-

sen af GRI mere troværdighed til virksomheders CSR rapportering. Kristin mener, at anvendelsen af GRI 

vil ”gøre os i stand til at dokumentere noget af det vi har gjort, og det vil være mere troværdig doku-

mentation” (PFA, 2.11). Kristin påpeger yderligere at troværdigheden kommer fra, at det at rapportere 

efter GRI kræver en større indsats at komme igennem, og at synligheden af, at virksomheden investerer 

tiden i at lave rapporteringen efter GRI, fortæller at der ligger noget reelt indhold bag ordene (ibid, 

2.11.1). Iben Tjellum fra EKF har kommenteret at det er EKF’s fornemmelse at det er en ”blåstempling i 

markedet at anvende GRI, fordi man sikrer sig at man kommer ud i alle hjørner” (EKF, 2.7.3). EKF er for 

deres første CSR rapportering, som også fungerer som deres årlige COP36 til FN Global Compact, blevet 

udnævnt som en Notable rapportering, hvilket vil sige en rapportering der henviser til at rapporten af 

Global Compact er blevet vurderet til at være i særklasse37, hvilket til en vis grad kan underbygge, at 

brugen af GRI skaber en bedre COP til FN Global Compact. Kristin Parello-Plesner fra PFA noterer også 

samspillet med Global Compact, som en stor styrke og årsag til den internationale anerkendelse GRI, har 

fra PFA’s synspunkt (PFA, 2.11.1).  

 

Det er Nils Thorsen’s opfattelse, at GRI er blevet et benchmark for god rapporteringspraksis på CSR om-

rådet. Igennem Nils’ netværk, nationalt og globalt, er det blevet klart, at GRI er standartén der anven-

des, og et benchmark i den henseende, at et af udgangspunkterne for at tilgå rapporteringerne er ”er 

det efter GRI eller er det ikke efter GRI” (Nils Thorsen, 2.2.1). Coloplast har haft samme oplevelse på CSR 

roadshows har deltaget i, Jeppe Kromann Haarsted kommenterer i forhold til SRI investorerne, ”de 

nævnte ikke GRI som sådan, men jeg tror det tager de måske også lidt for givet, det skal man bare, hvis 

                                                      
36

 COP = Communication on Progress 
37

 http://www.unglobalcompact.org/COP/analyzing_progress/notable_cops.html 

http://www.unglobalcompact.org/COP/analyzing_progress/notable_cops.html
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du er en virksomhed af en vis størrelse, så er det mærkeligt, hvis du ikke bruger GRI” (Coloplast, 2.1.1). 

Jeppe mener, at det for SRI investorerne er det, ”en helt basal ting for at de kan lave deres analytiske 

arbejde” (ibid, 2.1.1), og dermed fungerer som en boks, der skal tjekkes af, for at man kan komme i be-

tragtning.   

Bjørn von Würden fra Novo Nordisk opsummerer symbolikken ved at anvende GRI godt ifølge Bjørn så 

selvom flere virksomheder, inklusiv Novo Nordisk, ikke kan fortælle specifikt, hvorfor de har valgt at 

rapportere efter GRI, så er hans vurdering, at ”er man ambitiøs omkring sin rapportering på ikke-

finansielle emner, så hører GRI sig til, og er en naturlig del af rapporteringen” (Novo Nordisk, 2.1). 

 

5.2.2 Værdien af logoet 

Virksomhedernes holdning til rapporteringer, der er aflagt efter GRI, er altså at det giver CSR rapporte-

ringen mere troværdighed og viser en seriøsitet i arbejdet med CSR. Går man dybere ned i rapporte-

ringsværktøjet GRI og selve logoet er det, som beskrevet i afsnit 4.3.1 muligt at få sin 

CSR rapportering kontrolleret af GRI. Selve kontrollen indebærer, at GRI gennemgår 

virksomhedens rapportering og kontrollerer om betingelserne for det angivede rap-

porterings niveau (A, B eller C) er opfyldt. Resultatet heraf er, at virksomhederne 

kan anvende det logo fra GRI, hvor der nederst er noteret ’GRI checked’, som vist til 

højre.  

 

Holdningerne blandt virksomhederne, vi har interviewet, til hvad værdien af at få sin rapportering GRI 

checked er delte. Christina Jacobsen fra Dong mener at ”GRI checket gør at man får en legitimitet og 

troværdighed i forhold til at man har et rapporteringssystem, som er underbygget, og med en anerkendt 

måde at specificere de enkelte datasæt på” (Dong, 2.2). Dong er altså af den overbevisning, at trovær-

digheden, og dermed værdien af at anvende GRI, øges ved at få den kontrolleret af GRI, fordi det såle-

des kontrolleres at det rapporteringsniveau man har angivet, således også er reelt er efterlevet. Jeppe 

Kromann Haarsted fra Coloplast nævner at Coloplast har valgt at få deres rapportering GRI checked fordi 

de ”var ærlig talt i meget tvivl om, lever vi nu op til kravene i GRI. Hvis du læser de enkelte indikatorer i 

GRI, så er det tit de er jo ekstremt specifikke. Og de indeholder en meget bred vifte af information” (Co-

loplast, 2.2). Coloplast ser altså ’GRI checked’, som en verificering af at virksomheden efterlever rappor-

teringsrammen der er sat for GRI.  

 

Carlsberg har valgt ikke at få deres rapport GRI checked, ifølge Simon Hoffmeyer Boas fra Carlsberg er 

dette grundet at deres CSR rapport er efter niveau C, og ” C er det det laveste, så den addede value ved 

at sige vi har et GRI checked C” er ikke stor, for ”så skulle stakeholders jo være i tvivl om, om vi overho-

vedet kunne leve op til et C, og ærlig talt, det er der altså ikke nogen, der tvivler på” (Carlsberg, 2.5). 

Simon kommenterer samtidigt at fokus skal være på virksomhedens interessenter og det er hans indtryk 

at det ikke blandt interessenter er umiddelbart klart hvad forskellen mellem de forskellige logoer er. Det 

er hans klare holdning, at der ikke er noget validering i forhold til kvaliteten af rapporteringen, ved at få 

rapporterne GRI checked, derimod er en vurdering af hvor god virksomheden har været til at opfylde 

kriterierne i GRI. (Carlsberg, 2.5). For PFA betyder denne GRI kontrol heller ikke meget, da deres fokus, 

ifølge Kristin Parello-Plesner ligger på at lave ”en rapport der har substans og er læseværdig for vores 

interessenter der skal bruge den” (PFA, 2.6). Fokus hos virksomhederne er altså deres interessenters 

holdning til den værdiskabelse et eventuelt ’GRI checked’ ville give, hvilket ligger i tråd med GRI’s egne 
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anbefalinger i forhold til at virksomhederne skal skabe en rapportering der er relevant for deres interes-

senter, som beskrevet i afsnit 4.3.1. Men i forhold til at få verificeret rapporteringsniveauet har GRI ikke 

formået at skabe en interesse hos interessenterne. Niels Thorsen fra Ernst & Young pointerer at GRI ikke 

har ”formået at få slået” GRI Checked ”fast, som et markedspoint, at det er vigtigt” for som Niels yderli-

gere noterer, så er det begrænset ”hvor mange, der ved, at den skal være GRI certificeret - andet end 

dem selv” (Nils Thorsen, 2.2). 

 

5.2.3 Investorernes holdning 

Spørger man investorerne hvad deres holdning til at CSR rapporterne er kontrolleret af GRI således at 

logoet får noteret et ’GRI checked’ givet det ifølge Thomas Kjærgaard fra Danske Capital ingen værdi for 

ham, for som han konstaterer ”jeg lægger overhovedet ikke mærke til det” (Thomas Kjærgaard 2.1). GRI 

logoet betyder altså ikke noget i Thomas’ øjne, hvorimod Global Compact logoet har værdi, da det er 

noget de ”kan forholde sig til, det er noget som vi kender. For så har vi noget vi kan holde dem op på, 

der er 10 principper i Global Compact, som I bør følge, eller i hvert fald stræbe mod at leve op til.” (ibid). 

Dette fortæller igen noget om at investorerne ønsker at der er i virksomhederne er fokus på virksomhe-

dens arbejde med CSR frem for indholdet i deres CSR rapporteringer.   

Ole Buhl fra ATP kommenterer på GRI checked at ”det er jo fint hvis det er valideret, men det er så vidt 

jeg har forstået det på GRI, den validering det er, at man har svaret på spørgsmålet. Der er jo ikke nogen 

kvalitetsvurdering af den enkelte aktivitet” (ATP, 2.6). ifølge Ole Buhl, så giver valideringen af et GRI 

checked ingen information omkring hvordan virksomheden klarer sig i forhold til deres konkurrenter, 

men nærmere mere en information om at virksomheden har ”svaret på det den skal svare på”. Vejled-

nings benchmarking kvaliteter bliver dermed ikke understøttet af at rapporteringen bliver ’GRI checked’. 

ATP er som udgangspunkt interesseret i, at CSR rapporteringerne bliver valideret, da det giver en større 

sikkerhed for investor, men det skal være gennem validering af CSR dataene, der er lagt til grund for 

rapporteringen og dermed af informationerne der bliver givet i CSR rapporteringen, ikke gennem valide-

ring af, hvorvidt virksomheden anvender rapporteringsværktøjet korrekt (ibid). 

 

5.2.4 Opsummering 

Overordnet set er GRI gået fra at være et værktøj, virksomheder der er firstmovers på CSR området, 

anvender, til at være et værktøj, som alle virksomheder der skal til at rapportere på CSR, aktivt tager 

stilling til om de ønsker at anvende, og GRI er i virksomhedernes øjne den rapporteringsstandart man 

anvender til CSR rapportering. Og holdningen er at er man seriøst omkring sin rapportering på ikke fi-

nansielle emner, er GRI en naturlig del af rapportering.  

Anvendelse af GRI som rapporteringsværktøj til virksomhedens CSR rapportering, symboliserer ifølge 

virksomhederne at virksomheden tager deres arbejde med CSR og med CSR rapporteringen alvorligt, da 

der er en forståelse i markedet for at det kræver en stor indsats at rapportere efter GRI, og dette giver 

en ekstern troværdighed, at interessenterne ved at der ligger reelt indhold bag CSR rapporten. Linket til 

Global Compact bibringer ligeledes med troværdighed til værktøjet.  

Det er således lykkes GRI internationalt at blive anerkendt som CSR rapporteringsstandarten. 

 

I forhold til værktøjet, som en rapporteringsstandart viser de delte holdninger til GRI’s kontrol af om 

virksomhederne har anvendt rapporteringsniveauerne korrekt, at der er forskellige opfattelser af, hvad 

værktøjet skal anvendes til. Nogle virksomheder vælger at få deres CSR rapportering gennemgået af GRI 
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for at sikre at de efterlever den rapporteringsramme der er sat for GRI. Mens andre virksomheder ikke 

ser det som givende værdi for deres forretning at få valideret om de anvender rapporteringsværktøjet 

korrekt, dette ud fra, at der ikke er en interesse for det i markedet. Denne holdning til rapporterings-

værktøjet vil vi undersøge nærmere i næste afsnit. 

For investorerne har kontrollen fra GRI, af om virksomhederne anvender værktøjet korrekt, heller ikke 

den store betydning, da værdien for investorerne ligger i om informationerne er korrekte og herigen-

nem, hvordan virksomheden ligger i forhold til konkurrenterne. Dette giver GRI kontrollen ikke, det giver 

i stedet en konklusion om virksomheden har besvaret indikatorerne korrekt, hvilket investorerne ikke 

får en øget værdi af.   

 

5.3 Opbygningen af GRI  

Ifølge GRI selv er intentionen med rapporteringsværktøjet at kunne sammenligne virksomheders præ-

stationer over tid og måle resultaterne i forhold til lovgivning, normer og standarter. GRI’s rapporte-

ringsværktøj består af 2 dele. Den ene del beskriver hvordan virksomhederne skal rapportere, det er 

som beskrevet i kapitel 4, vigtigt, at virksomhederne har en væsentlighedsvurdering i forhold til det de 

rapporterer på, således at de kun rapporterer på ting, der har relevans for deres forretning. Herudover 

har GRI i vejledningen opstillet en række kvalitetsprincipper, som virksomhedernes rapportering skal 

tage højde for, det er f.eks. at der skal være balance i rapporteringen, således at det er et helhedsbillede 

af virksomhedens performance der bliver lagt frem i rapporten, andre kvalitetsprincipper er nøjagtig-

hed, pålidelighed og sammenlignelighed mv. Den anden del af vejledningen består af, hvad virksomhe-

den skal rapportere, hvilket er en række resultatindikatorer, som virksomheden skal svare på. Hertil er 

der i nogle brancher sektorsupplementer, med yderligere resultatindikatorer og informationskrav, der er 

rettet decideret til den specifikke branche. Denne del af vejledningen udmøntes i en tabel, hvor virk-

somhedens rapportering kan kategoriseres som enten en niveau A, B eller C rapportering, alt afhængig 

af omfanget af informationerne der er givet i CSR rapporten. De specifikke forskelle mellem niveauerne 

er beskrevet i afsnit 4.2.2.3, men overordnet er C det laveste niveau, hvor der skal gives færrest infor-

mationer og hvor der er færrest af resultatindikatorerne, der skal udfyldes, mens A er det højeste ni-

veau, hvor den fulde vejledning skal være fulgt og der skal være taget stilling til alle resultatindikatorer, 

inkl. de sektorspecifikke. Er GRI tabellen valideret af tredje part, kan virksomheden tilføje et + til deres 

niveau-bogstav, f.eks. B+.  

Dette er det korte oprids af rapporteringsværktøjet GRI, beskrevet i kapitel 4, i de følgende afsnit ønsker 

vi at undersøge, hvad virksomhedernes erfaringer med vejledningen er, for herigennem at synliggøre 

hvilken værditilførsel anvendelsen af vejledningen har givet virksomhederne. 

 

5.3.1 Vejledningen som manual 

Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast mener, at det gode ved GRI manualen er, at det har været et 

nyttigt værktøj til at hjælpe deres organisation med at fokusere på hvad markedet forventer af en CSR 

rapport, herunder hvilke emner der kan rapporteres på, her har Coloplast ”gået ind i GRI tabellen og 

gennemgået alle indikatorerne for hvilke” der er relevante for virksomheden (Coloplast, 2.1). Dette ”var 

en god intern proces” for Coloplast, hvor en arbejdsgruppe fra forskellige dele af virksomheden var med 

til at bestemme hvad der skulle rapporteres på, i dette arbejde ”var det at have en bruttoliste meget 

nyttigt” ifølge Jeppe Kromann Haarsted (ibid). Den bagvedliggende proces omkring hvordan virksomhe-

den skal rapportere, med hensyn til væsentlighedsvurderingen og kvalitetssikringen af rapporteringen, 
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synes Jeppe Kromann Haarsted er en stor proces, ”det virker meget overvældende, når man et eller 

andet sted bare skal skrive en rapport” (ibid). Men det tvang Coloplast til at arbejde med det på en mere 

struktureret måde, således at de ”fik tænkt det igennem og skrevet ned, hvorfor vi har valgt de emner vi 

har” (ibid). Det er dog samtidigt Jeppes opfattelse, at GRI vejledningen er lavet ud fra, at ”nu kommer vi 

ind, 10 mand i den her virksomhed, nærmest som konsulenter og skal starte CSR op og det gør vi så med 

den her metode. Og det er nok ikke sådan de fleste bruger det her, mange bruger det ligesom os tror jeg 

– som et redskab til rapportering og der er virkeligheden lidt en anden”. Ifølge Jeppe Kromann Haarsted 

har Coloplast derfor tilpasset brugen af GRI til deres virkelighed og deres ønskede brug af vejledningen 

(ibid, 2.7).  

 

Ifølge Nils Thorsen fra Ernst & Young, så er en af de klare styrker ved GRI retningslinjerne at det er udar-

bejdet ud fra virksomhedernes erfaringer på hvad man skal rapportere om, og Nils mener at det ”i den 

grad har gavnet faget at der ligger sådan ”en standart for rapportering (Nils Thorsen, 2.6). Men det er 

samtidigt Nils Thorsen holdning at det GRI forsøger med at lave en rapporteringsstandart der kan sam-

menlignes med dem der ligger på de finansielle hos IFRS, det er ikke muligt på CSR området, ”fordi 

mængden af emner er simpelthen uudtømmelige” (ibid, 2.1.1). Samtidigt konstaterer Nils at det ikke er 

muligt at opsætte emner på tværs af brancher som soliditet, omsætning og bruttoavance, som man kan 

på det finansielle område. Det kan man ikke på CSR området, da substansen er forskellig, og samtidigt er 

det ifølge Nils Thorsen en kvalitativ vurdering om virksomheder rammer de CSR emner der er relevante 

for deres forretning, her er det Nils’ holdning at man ”ikke kan gå gennem en tabel og sige at virksom-

heden mangler det og det” (ibid, 2.1.2). I interviewet med Nils Thorsen nævner Niels at en af hans kolle-

gaer har lavet en kandidatafhandling på cand.merc.aud, hvor de har undersøgt hvorledes kvalitetsprin-

cipperne er opfyldt i en række CSR rapporter. Denne undersøgelse viste at det kun var princippet klar-

hed der var opfyldt tilstrækkeligt i rapporterne, principperne sammenlignelighed og pålidelighed var kun 

delvist opfyldt, mens principperne balance, nøjagtighed, rettidighed og klarhed ikke var tilstrækkeligt 

opfyldt (Christensen og Thomsen, 2010). Dette understøtter vores indtryk af, at virksomhederne pri-

mært ser GRI’s rapporteringsværktøj som et sæt af resultatindikatorer, og at det er her at virksomhe-

derne mener den primære værdi i GRI ligger. Jeppe Kromann Haarsted beskriver det meget præcist, som 

nævnt ovenfor, som en overvældende process, når man bare skal lave en rapport. Og det er i her at en 

del af intentionen med GRI mistes, for hvis virksomhederne ikke anvender værktøjet efter intentionen, 

bliver det også sværere at skabe en værdi på tværs af organisationerne, så virksomhedernes resultater 

f.eks. kan sammenlignes på tværs. Sammenligner man det med regnskabsvejledningerne på det finan-

sielle ville det være utænkeligt ikke at opfylde kvalitetskravene til udfyldelse af regnskabsstandarterne 

til fulde, så hvorfor gælder det ikke på det ikke-finansielle område? En mulig årsag kan være at GRI sta-

dig er et frivilligt initiativ. Vi har i vores interviewguides ikke haft fokus på kvalitetsprincipperne, hvorved 

vi desværre ikke kan komme nærmere ind på hvad virksomhedernes begrundelser er for ikke at have 

fokus på kvalitetsprincipperne.  

 

5.3.2 Resultatindikatorer 

Ifølge GRI’s nyeste vejledning, G3.1, skal virksomheder, der rapporterer på niveau C udfylde mindst 10 

resultatindikatorer, niveau B skal udfylde mindst 20 resultatindikatorer, mens virksomheder der rappor-

terer på niveau A skal udfylde alle kerne-indikatorer samt eventuelle sektor supplement indikatorer. Det 

væsentlige i udfyldelsen af alle indikatorer på niveau A er, at virksomheden skal vurdere om den er rele-
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vant for deres virksomhed og hvis ikke, skal virksomheden blot skrive, hvorfor de mener, at den ikke er 

relevant, dette er tidligere beskrevet i afsnit 4.3.1. 

 

Vi har tidligere i kapitlet citeret virksomhederne for at det at have en bruttoliste af indikatorer, man som 

virksomhed kan tage udgangspunkt i, skaber stor værdi for virksomhederne, når de skal begynde at de-

finere hvad CSR er i deres forretning. Ifølge Morten Hove Henriksen fra Novozymes, så ”jo mere præcise 

indikatorerne er, jo bedre” (Novozymes, 2.4.1), dette kan ses som et udtryk for at nu mere specifikt 

værktøjet er nu lettere er det for virksomhederne at vide hvordan de skal udfylde indikatorerne og der-

med bliver rapporteringsstandarten mere sammenlignelig på tværs af virksomheder. En anden vinkel 

herpå er pointeret af Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast, der mener at ”de enkelte indikatorer i GRI, 

er tit ekstremt specifikke, og de indeholder en meget bred vifte af information”, og her kan det være 

svært, f.eks. af lovgivningsmæssige årsager at udfylde indikatorerne fuldt ud, her har Coloplast oplevet 

at det kan være fint nok blot at udfylde 90 % af indikatoren, men som Jeppe bemærker ” det skriver GRI 

jo selvfølgelig ikke”. Ifølge Jeppe Kromann Haarsted kan det være meget svært at bruge GRI hvis man 

skal følge det slavisk (Coloplast, 2.2). Dette kan ses i sammenhæng med Nils Thorsens kommentar, fra 

sidste afsnit, omkring at det er stort set umuligt at lave en vandtæt standart på dette område, fordi virk-

somhedernes substans er forskellig.  

Iben Tjellum fra EKF nævner i forhold til deres CSR rapportering efter GRI at ”nogle indikatorer er ikke 

væsentlige for forretningen og bliver kun udregnet for at indgå i en CSR rapport, og ikke fordi der er en 

forventning om at det skal bruges til noget. Du kan generere nogle tal og data som du ikke skal bruge til 

noget, men som kun er for at opfylde standarten” (EKF, 2.7.1). Bjørn von Würden fra Novo Nordisk 

kommenterer ligeledes at ”Nogle gange rapporterer vi på noget fordi vi har tallene, ikke på grund af 

relevansen. Andre gange har vi en del af de efterspurgte tal og så rapporterer vi i bedst muligt omfang 

derefter.” (Novo Nordisk, 2.1). Her vil man kunne gå ind i en vurdering om hvor grænsen går for at rap-

portere for rapporteringens skyld, som vi tidligere har citeret Ole Buhl for. Som Morten Hove Henriksen 

fra Novozymes konstaterer til væsentlighedsvurderingen af resultatindikatorerne, ”tidligere kunne man 

bare sige ’not material’, men nu skal man komme med en grund til hvorfor det ikke er ’material’”, Mor-

ten taler her om den beskrivelse virksomhederne skal udfylde til indikatorerne, som de ikke mener, er 

relevante for deres forretning, ”det tvinger os til lave den der ’materiality assesment’, altså hvad er det 

vi vil slå os op på. Dermed skubber det rigtig meget i retningen af, at vi får lavet den prioritering, som er 

virkelig svær at lave, for der er nogle, som ligger på vippen, så det er klart en af udfordringerne, at få det 

formuleret klart” (Novozymes, 2.7).  

Mere specifikt til indholdet i indikatorerne siger Morten Hove Henriksen fra Novozymes ”nogle gange 

skinner det igennem i GRI at det er ’B2C’ i stedet for ’B2B’” (ibid, 2.4.1). Bjørn von Würden fra Novo 

Nordisk mener også at mange af indikatorerne er meget generelle og for Novo Nordisk vedkommende 

mangler der et Farmaceutical supplement, således at indikatorerne blev mere rettet mod deres kerne-

forretning (Novo Nordisk, 2.1). 

 

Hos Coloplast nævner de at der er stor forskel på indikatorerne i de forskellige rapporteringsområder 

(økonomi, miljø, social), ”der er stor forskel på hvor svært det er at rapportere på det, hvor meget data 

der skal til, hvor man tit ser at der bliver en byas mod bestemte miljø, hvorimod de sociale og human 

rights orienterede, der kræver det meget mere for virksomhedens side at gå ind og rapportere på det, 

fordi det er store ting og fordi de heller ikke er operationaliserede så meget. GRI hjælper os ret meget 
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på miljø, men ikke helt så meget på nogle af de andre” (Coloplast, 4.4.1). Ifølge Jeppe Kromann Haarsted 

fra Coloplast er GRI indikatorerne svagest på Antikorruption og forretningsetik, ”det eneste den egentlig 

siger er, det er helt absurt i mine øjne, du bliver bedt om hvis du følger GRI, så skal du sige hvor mange 

forretningsenheder har du analyseret for risikoen for korruption om året eller sådan noget og så skal du 

sige hvor mange har du undervist”, Jeppe mener at ”lige på antikorruption virker det som om at der har 

GRI altså ikke lige tænkt sig så meget om” (ibid, 4.5). Ifølge Jeppe Kromann Haarsted er menneskerettig-

hedsdelen meget udbygget hos GRI, og bærer præg af at der har været nogle stærke NGO’er indover, 

men i forhold til Coloplast’ forretning er det ikke specielt relevant, hvorimod arbejdsmiljø og sikkerhed 

er noget der er stor fokus på, men disse områder er ikke lige så udbygget (Coloplast, 4.5), hvilket man 

indirekte kan konkludere må mindske værdien af indikatorerne lidt for Coloplast. Således vil det være 

for de fleste virksomheder, at det ikke er alle områderne der er relevante for deres forretning, dette er 

både styrken og svagheden ved værktøjet – fordi det skal henvende sig til mange typer virksomheder vil 

indikatorerne være meget generiske.  

Ifølge Christina Jacobsen fra Dong, har de tidligere primært haft fokus på miljøindikatorerne, men har 

gennem deres væsentlighedsvurdering af indikatorerne identificeret flere af de sociale indikatorer som 

de vil begynde at kigge på (Dong, 2.7). En mulig årsag til hvorfor miljøindikatorerne er meget specifikke 

og virksomhederne rapporterer meget stærkt herpå kan henledes til at virksomhederne i mange år har 

udarbejdet grønne regnskaber, og således har dataindsamlingen på plads på disse indikatorer.  

I videreudviklingen af retningslinjerne fra G3 til G3.1 er det primært en udbygning af de sociale indikato-

rer der er blevet tilføjet, man kan her indirekte konkludere at GRI er klar over den skævvridning der har 

været i mellem indikatorerne indenfor de forskellige områder. 

 

5.3.3 Sektor supplementer 

Der er på nuværende tidspunkt 5 færdiggjorte sektorsupplementer, der dækker områderne finansielle 

services, elselskaber, fødevareforarbejdning, mindedrift og metaller samt NGO’er. Herudover er der 

sektor supplementer under udvikling til følgende områder: lufthavne, byggeri og fast ejendom, medier, 

olie og gas samt event arrangører. Yderligere foreligger der i pilotversion sektor supplementer for biler, 

logistik og transport, telekommunikation, tøj og fodtøj samt offentlige organisationer, som tidligere 

nævnt i afsnit 4.3.1. 

 

Virksomhederne er, som tidligere beskrevet, generelt enige om at resultatindikatorerne er meget gene-

riske og at der er en bred enighed om at sektor supplementer, hvor resultatindikatorerne er mere speci-

fikke på virksomhedens branche, vil give virksomhederne en højere værdi ved anvendelsen af GRI. Flere 

af virksomhederne er også interesseret i at deltage i at udvikle sektorsupplementer, herunder er Dong, 

som allerede er en del af udviklingen af sektorsupplementet for Olie og Gas (Dong, 2.6). Ifølge Bjørn von 

Würden fra Novo Nordisk er der dog også en tilbageholdenhed blandt virksomhederne i forhold til sek-

tor supplementerne, da man for deres branche ”grundet meget hård konkurrence, ikke er meget for at 

fortælle for meget. Så til trods for at man benchmarker hele tiden, er der måske ikke et ønske om at 

gøre det så indekseret” (Novo Nordisk, 2.1.1). 
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5.3.4 Rapporteringsniveauer 

Der er, som tidligere nævnt, tre rapporteringsniveauer hos GRI: A, B og C.  

Det højeste rapporteringsniveau er A, her skal virksomheden udfylde eller tage stilling til alle kerneindi-

katorer samt eventuelle sektor supplementer, herudover skal der være en ledelsesbeskrivelse til hver 

indikatorkategori (miljø, menneskerettigheder mv.), samt virksomheden skal svare på alle virksomheds-

profil indikatorerne. For niveau B er det sammen som niveau A gældende, her skal der blot kun rappor-

teres på 20 resultatindikatorer. På niveau C skal der kun rapporteres på 10 resultatindikatorer og der er 

yderligere slækkede krav til virksomhedsprofiloplysningerne, samt det er ikke nødvendigt at have en 

ledelsesbeskrivelse til hver indikatorkategori. Dette er tidligere beskrevet i afsnit afsnit 4.3.1. 

 

Ifølge Nils Thorsen fra Ernst & Young, så appellerer det meget til virksomhederne at der er en udvikling 

indenfor GRI, altså at man kan gå fra C til A, og samtidigt at det er meget synliggjort i vejledningen hvor-

dan man kommer til næste niveau (Nils Thorsen, 2.1). Men samtidigt siger Nils Thorsen også at han er 

bekymret over at opskriften på at komme videre i niveauerne er antallet af indikatorer virksomhederne 

tager med, Nils konstaterer ”jeg siger til mine kunder at hvis de har mere end en tiende del med af indi-

katorerne, så er de ikke fokuserede. For man kan ikke håndtere alle de emner på en gang, når du skal 

gøre det relevant for din forretning. Virksomhederne skal rapportere på det der passer ind i deres for-

retningsprocesser, i deres markeder, til deres kunder og medarbejdere”, hvilket ifølge Nils også er ens-

betydende med at variansen bliver større i forhold til et finansielt regnskab (ibid, 2.1.1). Morten Hove 

Henriksen fra Novozymes kommenterer ligeledes ”hvis jeg kom ind i en ny virksomhed, og skulle starte 

en CSR rapportering op, så ville jeg helt klart gå til GRI, som et omdrejningspunkt, og udvælge de indika-

torer der var spændende. Der er sikkert mange der ville rapportere på det hele fra starten af, men det er 

en klassisk fejl”. Ifølge Morten så bliver virksomhederne nødt til at se på det som en flerårig proces, hvor 

de i nogle år vil skulle rapportere på niveau C, for så at arbejde sig opad, simpelthen fordi værktøjet er 

så datatungt (Novozymes, 2.7.1).  

Ifølge Iben Tjellum fra EKF var deres oplevelse af niveauforskellene, at ”trappetrinnet mellem C og B var 

exceptionelt højt, hvor fra B til A stort set bare var at gå ligeud. Fordi det var at formulere målsætnin-

gerne der var svært, definitionen af hvad der var væsentligt for forretningen (EKF, 2.1). 

 

I opbygningen af niveauerne, ligger det implicit at GRI mener at A er det højeste niveau. Christina Jacob-

sen fra Dong fik på GRI konferencen (2010) indtrykket at ”de vil gerne have os til at rapportere på mere 

og mere. Det kan man jo også godt forstå, det er jo deres forretning, men bliver nødt til at holde fast i, 

hvad der er vigtigt for os som virksomhed” (Dong, 2.3.2). Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast bemær-

ker at Coloplast ikke nødvendigvis vil gå efter at få et A, for ” hvis man er oppe på A så skal man rappor-

tere efter alle performance indikatorer eller i hvert fald næsten alle, og der er en del, hvor jeg må sige, 

at hvis vi laver vores materialitetsanalyse, så er det måske ikke der, vi skal lægge krudtet” (Coloplast, 

2.3.1). Ser man dette i et GRI’s perspektiv, så vil modargumentet være at virksomhederne ikke behøver 

at rapportere på alle indikatorerne, men skal argumentere for hvorfor de ikke mener at indikatorerne er 

relevante. Man kan grundlæggende sige at virksomhederne ikke anvender, og har måske i virkeligheden 

ikke lyst til at anvende værktøjet i dens intenderede form, hvilket vil gøre det svært for GRI at slå sig fast 

som en rapporteringsstandart på linje med de finansielle.  

Nils Thorsen beskriver at den forventningskløft der er mellem GRI og virksomhederne, ”GRI vil gerne 

have så mange indikatorer med som muligt, virksomhederne vil gerne lægge sig på et ambitionsniveau 
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den mener passer dens forretning bedst – og det kan jo godt i GRI regi være et C, der passer bedst til 

den virksomhed, hvis det marked ikke har større forventninger, hvis de risici ikke er større, så er det det 

de skal gøre. Så er det ikke bedst performance at ligge på et A, så kan du sige bedst performance er at 

ligge på det niveau der passer til dit marked og din forretning”. Ifølge Nils er det vigtigt at GRI ikke over-

ser denne forventningskløft (Nils Thorsen, 2.11). I forhold til kravet til antal indikatorer har Carlsberg en 

anden vinkel på problemstillingen mellem niveauerne, Carlsberg der har lavet en C rapportering, har 

rapporteret på 35 indikatorer i deres rapportering, det er 25 mere end de 10 indikatorer niveau C kræ-

ver, men fordi ”vi rapporterer ikke lige præcis på dem, som gør at vi kan få et B, for så er der alt muligt 

administrativt med ’disclosure of management approach’. Der er alt muligt, som jeg ikke synes tilfører 

nogen værdi, og som jeg ikke har haft nogen stakeholders, der bad mig om” siger Simon Hoffmeyer Boas 

fra Carlsberg. (Carlsberg, 2.3). Denne interessentinteresse uddyber han med ”vi har ikke mødt en eneste 

stakeholder, som spurgte os, hvorfor vi ikke går efter et B eller et A, og det tager jeg egentlig som et 

rimelig godt tegn på, at der ikke er det helt store pres på os for at skulle fokusere på mængden af indika-

torer, men i stedet fokusere på, hvad der giver mening for os som forretning” (ibid, 2.1.1). Så selvom at 

Simon konstaterer at ”man kan diskutere hvor positivt det er at skrive man rapporterer efter C, når det 

er det laveste”, så ser Carlsberg det ikke som en afgørende faktor for definering af kvaliteten af deres 

CSR rapport (ibid, 2.2). Simon Hoffmeyer Boas’ grundlæggende holdning er at selvom folk får mere data 

om virksomheden hvis man rapporterer på en masse, så er det ikke ensbetydende med at det er rele-

vant, og hertil kommenterer han ”dybest set er jeg der ikke for at sikre, at alt data er tilgængeligt om 

Carlsberg. Jeg er her for at sikre, at alt den data som folk er interesserede i, er tilgængelig om Carlsberg” 

(ibid, 2.2.1). Dermed lægger Carlsberg også op til at hvis GRI skal anvendes, som GRI’s intention er, ved 

udvikling gennem niveauerne, så kræver det at der er en efterspørgsel herpå i markedet. En virksomhed 

der opererer i et marked med denne efterspørgsel er f.eks. Novozymes. Hos Novozymes bliver det ifølge 

Morten Hove Henriksen taget for givet at de får A, han uddyber ”hvis vi vil konkurrere med sustainabili-

ty, som et konkurrenceparameter, så skal vi også følge med på alle platformer, vi kan ikke falde igennem 

på nogen. I forhold til vores kunder, som scorer A hele banden, så skal vi selvfølgelig også have A, hvis vi 

vil fremstå som en stærk leverandør til dem. Jeg tror faktisk at det betyder ret meget, men man tager 

det bare for givet at vi får A, da vi selv føler at vi er på et ret højt niveau”. Morten nævner ligeledes kon-

kurrenternes rapporterings niveau som en væsentlig faktor. (Novozymes, 2.3) 

 

Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast nævner at de allerede ved udarbejdelsen af den første rapport 

besluttede at de ville gå fra niveau C til B, fordi jeg tror sådan set ikke der er nogen anden forklaring end 

at det man er en virksomhed af vores størrelse og rapporterer efter C det er måske ikke så offensivt et 

eller andet sted” (Coloplast, 2.3). For Dong handler det mere om hvad de lander på af niveau når de har 

afdækket hvad de mener, er relevant for deres forretning at rapportere på (DONG, 2.3). Carlsberg er af 

samme overbevisning, som tidligere nævnt. Men med hensyn til at skifte mellem niveauerne bemærker 

Simon Hoffmeyer Boas fra Carlsberg at hvis det nogensinde kom til at de gik fra niveau A til C, så ville de 

skulle forklare hvorfor de valgte at rapportere på et niveau C, når de året forinden havde rapporteret på 

niveau A, ”ellers ville det være at skyde sig selv i foden” (Carlsberg, 2.7.2). Hvilket fortæller noget om at 

der for udenforstående er en forventning om at A er bedre end C. Hvilket bliver understøttet af at virk-

somheder, der generelt profilerer sig på CSR området, som Novo Nordisk og Novozymes, rapporterer 

efter A.  
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5.3.5 Validering 

Vælger virksomheden at få deres GRI tabel valideret af en tredje part, kan virksomheden tilføje et plus 

til deres niveau bogstav, f.eks. C+.  

 

Dong har valgt at få deres rapportering valideret af et revisionshus, da ”det giver jo en ekstern trovær-

dighed, at det ikke bare er os der kigger på os, men at, i vores tilfælde, PWC kigger på os og stiller 

spørgsmål, og arbejder med hele vores GRI datasæt og udfordrer os i, om vi gør det på den rigtige måde, 

kvalitetssikrer vi rigtigt i forretningen” (Dong, 2.5). Dong får altså deres rapportering kontrolleret af 

samme årsager som den finansielle rapportering bliver revideret, for ekstern troværdighed og for lø-

bende forbedring af databearbejdningen og kontrollerne i forretningen. Coloplast nævner dette som en 

årsag til hvorfor det kunne blive relevant for dem i fremtiden at få deres rapportering valideret, men at 

det skal være et krav fra interessenterne før de begynder at overveje det. Hvis investorer begynder at ” 

spørge om de samme spørgsmål igen og igen, data spørgsmål og metode spørgsmål, og så bliver det lige 

pludselig rigtig relevant” siger Jeppe Kromann Haarsted, men på nuværende tidspunkt oplever Coloplast 

mest kritiske spørgsmål i forhold til vores holdninger og politik end egentlige data spørgsmål. Men jeg er 

sikker på at de kommer” (Coloplast, 2.2.2). Iben Tjellum nævner ligeledes investorkravet som et para-

meter for om de kan finde på at få deres rapportering valideret. På nuværende tidspunkt er det ikke 

deres overbevisning at det giver en tilføjet værdi, internt som eksternt, der overstiger omkostningen ved 

at få valideringen (EKF, 2.2.). Det samme pointerer Morten Hove Henriksen fra Novozymes, ”vi mener 

ikke at ’return on investment’ er stor nok. Da vi valgte at bruge det data der ikke var valideret, har vi 

efterfølgende ikke hørt et ord fra stakeholderne om at vi ikke får A+. Vi havde gjort vores forarbejde om 

hvor vigtigt det var, men havde det vist sig, at der var kommet et ramaskrig, så er det selvfølgelig noget 

vi skulle svare på. Men det har ikke været tilfældet.” (Novozymes, 2.5.1). Novozymes har i stedet valgt at 

få deres rapportering GRI checked, ”det er en mellemvej vi vælger, så man kan sige, at der er nogen, 

som har kigget os over skulderen” (ibid, 2.5.3).  

 

I forhold til definitionen af tredje part valideringen bemærker Iben Tjellum fra EKF at de af deres konsu-

lenter, der har hjulpet med at lave deres rapportering, stadig kunne få en tredje parts evalueringen. Det 

var EKF ikke enige i, i forhold til uafhængigheden og valgte derfor at gå væk fra det, ”selvom det ser 

pænt ud” (EKF, 2.1). Rent teknisk omkring hvornår virksomheden kvalificerer sig til et plus har Novo 

Nordisk været uenige med GRI, deres årsrapport er valideret, men ”rent teknisk ligger vores GRI tabel 

ikke i årsrapporten, den ligger i vores online rapport og online rapporten er ikke verificeret”. GRI kan 

derfor godt sige at Novo Nordisk ikke er kvalificeret til +’et, da selve GRI tabellen som sådan ikke er veri-

ficeret (Novo Nordisk, 2.3). Denne forvirring, om end enig eller ej, kan medvirke til at troværdigheden 

omkring valideringen falder.  

 

Fra en revisionsmæssig vinkel er der en kommunikationsmæssig udfordring i forhold til at fortælle om-

verdenen hvad forskellen mellem revisionspåtegnelserne på de finansielle og ikke-finansielle rapporter 

er. CSR rapporterne der bliver revideret på nuværende tidspunkt, får en revisionspåtegning med samme 

sikkerhed som der er på ledelsesberetningen, altså en begrænset sikkerhed også omtalt som et konsi-

stenstjek (Nils Thorsen, 2.1.4). Usikkerheden omkring de data virksomheden rapporterer om, er ifølge 

Nils Thorsen stor da der ”er et meget stort spillerum for fortolkning” (ibid, 2.1.5), han uddyber ” det er 

ikke nede man på IFRS niveau ville kunne sige det er sammenligneligt. Der vil jo altid være, når man har 
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sådan nogle beskrevne regnskabsprincipper, være et spillerum for fortolkning. Men hvis man siger spil-

lerum for fortolkning i IFRS og ÅRS standarter, det er så lille her, og det er herfra og over til væggen, hvis 

man snakker CSR” (ibid, 2.1.4). Nils forklarer at man skal forholde sig til om regnskabsprincipperne er 

egnede og hvorledes virksomheden registrerer deres data, men da der ikke er en beskrevet regnskabs-

standart som der er på det finansielle, så er det svært at vurdere om det er det mest korrekte regn-

skabsprincip tallene bliver opgjort efter. Ifølge Nils Thorsen vil man kunne finde ”adskillige engagemen-

ter, også på det her begrænsede sikker, hvor revisor kender ikke regnskabsprincipperne” (ibid). GRI kan 

være en hjælp til definering af regnskabsprincipper på det ikke-finansielle område, men i og med det er 

et frivilligt initiativ, har det sine begrænsninger i forhold til at danne grund for en revisionsmæssig stan-

dart.  

 

5.3.6 Investorernes holdning 

Ifølge Thomas Kjærgaard fra Danske Capital ønsker investorerne med CSR rapporterne at se at virksom-

hederne har styr på de områder der har betydning for virksomhedens forretning, altså er væsentlig-

hedsvurderingen vigtig, for som Thomas siger ”atman sidder og rapporterer om alt muligt, bare fordi det 

er en del af et eller andet skema tjek boks. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Lad os tage de områder 

der er relevante, nogle gange er det mange, nogle gange er det få og det er helt afhængig af hvilket mil-

jø selskabet er i” (Thomas Kjærgaard 2.2). Ole Buhl fra ATP er enig heri, virksomhederne skal sørge for at 

gøre deres informationer relevante (Ole Buhl, 2.4.1). Ifølge Ole kan ATP f.eks. godt lide at virksomheden 

redegør for hvis den har haft en sag i medierne i det forgangne år, således at virksomheden forklarer 

hvad der har været op og ned (Ole Buhlibid, 2.3.2). Det giver investoren en tryghed for, som Thomas 

Kjærgaard nævnte, at de har styr på deres forretning.  

Ifølge Ole Buhl fra ATP er den største udfordring ved GRI at det ikke fortæller noget om hvordan virk-

somhedens performance er, det siger noget om ”at virksomheden bruger mange ressourcer på at sikre 

at de rapporterer korrekt, men det materiale grundlag de har rapporteret efter, det bliver jeg ikke kloge-

re på. Og det er jo derhen vi skal, før vi for alvor bare kan tage det og bruge det i vores modeller. Det er 

benchmarket, at de på det områder er meget bedre end konkurrenten” (Ole Buhlibid, 2.6.1).  

En af udfordringerne ved GRI kan ifølge Ole Buhl også være at det hurtigt kan blive en stor videnskab at 

læse GRI, fordi man skal jo kunne forstå standardiseringsværktøjet for at få et udbytte af det. (Ole Buhli-

bid, 2.4.2). Derfor mener Ole Buhl også at det er en kvalitet at det er statisk, for som han kommenterer 

”hvis man gerne vil bygge noget ’leverage’ op på det her, så bliver man nødt til også at have noget, som 

ikke hele tiden bliver ændret” (ibid, 2.8), og ifølge Ole Buhl kan virksomhederne i virkeligheden ”jo bare 

svare på det her GRI, og så kan man jo fortælle alt muligt ved siden af” (Ole Buhlibid). 

Som en overordnet vurdering af GRI siger Ole Buhl fra ATP, ”det er i virkeligheden også godt med nogle 

internationale initiativer, så man får bygget en sikkerhed op. Det står jo for en tillid til virksomhederne, 

fordi de kommer igennem det, så på den måde er det fornuftigt. Men det fantastiske ville være” hvis 

anvendelsen af niveauerne i rapporteringsværktøjet kunne bidrage til ”at man fik en fornemmelse af at 

det her selskab, det er bedre, fordi det har en finere rapportering end de andre med” (Ole Buhlibid, 

2.6.1) 

 

I forhold til validering af CSR rapporterne, ser Thomas Kjærgaard fra Danske Capital valideringen som en 

faktor der er med til at skabe tillid til virksomhederne, og er en ting der skal være i orden (Thomas Kjær-
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gaard 2.2). Ifølge Ole Buhl fra ATP ser de også gerne at rapporterne er valideret, da det giver rapporte-

ringen en ekstra troværdighed at en ekstern part har været igennem det. (Ole Buhl, 2.6.1) 

 
5.3.7 Opsummering 

Virksomheder der skal i gang med at rapportere, synes at GRI vejledningen er et nyttigt værktøj til at 

hjælpe dem med at fokusere på hvad markedet forventer af en CSR rapport. Værktøjet tvinger virksom-

hederne til at arbejde med CSR rapporteringen på en struktureret måde. Men virksomhederne synes 

samtidigt at GRI lægger op til en meget stor proces, i forhold til at virksomhederne mener de bare skal 

lave en CSR rapport. Det er vores indtryk at virksomhederne primært tænker på indikatorerne når de 

tænker på GRI, og det har også vist sig at CSR rapporterne i udpræget grad ikke lever op til kvalitetsprin-

cipperne der ligger i vejledningen. GRI’s rapporteringsværktøj består af 2 dele, hvordan man rapporterer 

og hvad man rapporterer, og her har virksomhederne stort set kun fokus på den del af vejledningen der 

handler om hvad man skal rapportere, altså indikatorerne. Vejledningen bliver altså i vidt omfang ikke 

brugt som den er intenderet fra GRI’s side, hvilket også betyder at nogle af de output som GRI forventer, 

kommer af at anvende værktøjet udebliver, som f.eks. sammenlignelighed. 

Der ligger her en bagvedliggende holdning om at man ikke kan lave en rapporteringsstandart som på det 

finansielle område, da man ikke kan opsætte emner på tværs af grænser på samme måde som man kan i 

det finansielle, samtidigt med at omfanget af emner er uudtømmeligt, samt at det mere er en kvalitativ 

vurdering om virksomhederne rammer de relevante emner, end det er en gennemgang af en liste. Og 

denne kvalitative vurdering mener virksomheden at interessenterne er en del af. Virksomhederne ser 

altså værdien i GRI som liggende i resultatindikatorerne.  

Resultatindikatorerne anses for at være meget generiske og statiske og værdien af sektorspecifikke indi-

katorer fremhæves. En af virksomhedernes kommentarer til indikatorerne er at der er stor forskel på 

detaljeringsgraden af indikatorerne indenfor de forskellige rapporteringsområder, hvor miljø f.eks. er 

meget udbygget, er der færre sociale indikatorer. En mulig årsag til hvorfor miljøindikatorerne er meget 

specifikke og virksomhederne rapporterer meget stærkt herpå kan henledes til at virksomhederne i 

mange år har udarbejdet grønne regnskaber, og således har dataindsamlingen på plads på disse indika-

torer.  

I videreudviklingen af retningslinjerne fra G3 til G3.1 er det primært en udbygning af de sociale indikato-

rer der er blevet tilføjet, man kan her indirekte konkludere at GRI er klar over den skævvridning der har 

været i mellem indikatorerne indenfor de forskellige områder. 

 

I forhold til rapporteringsniveauerne i GRI ligger virksomhedernes største appel mod GRI. Virksomhe-

derne er klar over at for en ekstern part vil A rapporteringer blive anset for bedre en niveau C rapporte-

ringer, dette understøttes af at virksomhederne der profilerer sig på CSR alle rapporterer efter A. Men 

virksomhederne er ikke enig i denne vurdering. Virksomhedernes holdning til niveauerne at rapporte-

ringsniveauet skal ses i forhold til den væsentlighedsvurdering der er lavet af indikatorerne i GRI, i for-

hold til hvad der er relevant for virksomhedens forretning.  Ser man på hvad GRI noterer i forhold til 

indikatorerne, skal man dog bemærke at GRI er enig i denne vurdering, og at virksomhederne blot kan 

komme med en forklaring på hvorfor de ikke mener indikatoren er relevant. Dette er et udtryk for at 

virksomhederne ikke ser værdien i skaleringen af certificeringen GRI. Det er ikke virksomhedernes opfat-

telse at der er en interesse eller viden herom i markedet, og da virksomhedernes formål med CSR rap-

portering er at sikre at interessenterne får den information de søger, træder rapporteringsstandarten i 
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baggrunden.  Der er derfor en forventningskløft mellem GRI og virksomhederne, GRI ønsker en udbyg-

get og specificeret rapportering, der dog stadig er gennemgået en væsentlighedsvurdering i forhold til 

virksomhedens forretning, men med så mange indikatorer som muligt, mens virksomhederne ønsker at 

lægge sig på det ambitionsniveau markedet forventer af dem.  

 

Investorerne ønsker i CSR rapporteringerne at se at virksomheden har styr på de områder der har be-

tydning for virksomhedens forretning. De har ingen interesse i at virksomhederne rapporterer om noget 

fordi det er en del af et skema. Investorerne ser som udgangspunkt ikke GRI som givende nogen værdi 

for deres arbejde, for udfordringen for dem er at GRI ikke fortæller noget om hvordan virksomhedens 

performance er, men derimod siger det noget om at virksomhederne bruger mange ressourcer på at de 

rapporterer korrekt. Så selvom det skaber en tillid hos investorerne at virksomhederne arbejder med 

GRI, så kan de ikke anvende niveauerne i GRI til noget før det siger noget om kvaliteten af indholdet af 

rapporteringen, således at man kan måle virksomhederne ud fra det.  

 

Set ud fra et regnskabsteknisk synspunkt er virksomhedernes modviljer mod at bruge GRI som intentio-

nen er måske også et symptom på at det er relativt nyt på det ikke-finansielle område at skulle tilpasse 

dataene ind efter nogle faste rapporteringsstandarter, som det finansielle område har været underlagt i 

meget lang tid. Men spørgsmålet er nærmere om virksomhederne ønsker det, på nuværende tidspunkt 

viser vores undersøgelse at virksomhederne ønsker det til en hvis grad, da genkendeligheden ved et 

internationalt værktøj er værdifuld for dem. Men virksomhedernes brug af GRI og deres holdning til 

niveauerne viser at de stadig forbeholder sig retten til lidt anarki indenfor CSR rapportering, hvilket vil 

gøre det svært for GRI at slå sig fast som en rapporteringsstandart på linje med de finansielle. Det er 

vores indtryk at en ændring heraf kun vil ske såfremt at man laver en standart der er lovpligtig som 

f.eks. IFRS, men hertil er der stadig lang vej for udbygningen af GRI værktøjet, før at det kan leve op til 

sådanne krav. 

  

5.4 Udvikling af GRI 

Hvordan ser virksomhederne at GRI kan udvikles så virksomheden får en større værdi ved at anvende 

værktøjet?  

Novozymes nævner at GRI selv ønsker at drive rapporteringsmiljøet mod integreret årsrapportering, 

hvilket for Novozymes og novo Nordisk vil give nogle synergieffekter da de allerede rapporterer efter 

integreret rapportering. (Novozymes, 2.4) og begge virksomheder nævner da også at det vil øge værdien 

for dem hvis GRI’s udvikling går mod integreret rapportering (Novo Nordisk, 2.1.1). 

 

Ifølge Ole Buhl fra ATP, skal GRI dog passe på med at lave værktøjet om, for ”nu er mange kommet op 

på niveau i GRI. Så man skal jo passe på at man ikke hele tiden laver det om, for så bliver det for tungt 

for virksomhederne med omstillingsomkostninger og transaktionsomkostninger” (ATP, 2.3.1). 

 

Flere virksomheder nævner at indikatorkataloget skal udbygges og anvendelsen af applikationsni-

veuaerne skal ændres. For Dong kunne det ifølge Christina Jacobsen give værdi, at kunne inkludere 

KPI’er, der ikke er en del af GRI systemet, således at væsentlighedsvurderingen bliver det centrale 

(Dong, 2.3). 
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Nils Thorsen fra Ernst & Young tror ligeledes på at GRI’s udvikling vil gå i mod at hjælpe virksomhederne 

til hvordan de skal lave en integreret rapportering. I forhold til den nuværende vejledning ser Nils det 

som nødvendigt at få lavet en konkretisering af væsentlighedsvurderingenafsnit 64(2.5.1), samt at få 

udbygget sektorsupplementerne. Herudover anser Nils Thorsen det som nødvendigt at GRI ”finder en ny 

formel for det der C til A, der ikke kun går på antallet af indikatorer, jeg tror de bliver nødt til at ændre 

det for det er simpelthen vanvid” (Nils Thorsen, 2.5).  

 

5.5 Delkonklusion  

GRI har formuleret som en del af deres vision at det er deres håb at en anvendelse af GRI’s rapporte-

ringsværktøj vil symbolisere at virksomheden arbejder seriøst med CSR. Igennem vores interviews er det 

blevet synliggjort at det i høj grad er virksomhedens opfattelse, såvel som investorernes, at virksomhe-

der der arbejder med at rapportere af GRI’s retningslinjer, bliver opfattet som virksomheder der seriøst 

arbejder med CSR i deres forretning. Konklusionen er derfor at GRI i høj grad har formået international 

at blive anset som rapporteringsstandarten på ikke-finansielle data, samt at symbolisere en professionel 

og seriøs tilgang til CSR.  

 

En anden del af GRI’s vision er at fremme at virksomhedernes CSR resultater bliver lige så vigtige for 

virksomhedens succes, som de finansielle resultater. Investorernes holdning hertil er at fokus altid vil 

ligge på de finansielle resultater, men at CSR resultaterne godt kan have en negativ effekt, i forhold til 

hvis virksomheden ikke driver en forretning der lever op til investorernes etiske retningslinjer. Vores 

metodeafgrænsning for kun at kigge på interessentgruppen investorer, betyder at vi mangler de reste-

rende interessentgruppers syn på dette aspekt af GRI’s vision, det er vores indtryk at dette aspekt af 

GRI’s vision ikke ligger op til en vurdering af investorerne, da de har primært fokus på de finansielle re-

sultater, men derimod en vurdering af virksomhedernes andre interessentgrupper. 

 

Der er delte holdninger om hvorledes GRI’s vision, om at gøre CSR rapportering på økonomiske, miljø-

mæssige og sociale faktorer lige så almindelig og sammenlignelig, som den finansielle rapportering, 

gennem anvendelse af GRI rapporteringsværktøj, der sigter på at skabe et rapporteringsmiljø, som sikrer 

transparente og pålidelige informationer, er opnåelig. Virksomhederne ønsker sig generelt et rapporte-

ringsværktøj der gør det muligt at sammenligne på tværs af virksomheder, og det er også en af de ting 

virksomhederne fremhæver når det kommer til hvorfor de vælger at anvende GRI.  

 

Men GRI værktøjet ligger sig mellem to holdninger til hvad CSR rapportering skal kunne: 

 

 Den ene holdning er at der skal skabes en rapporteringsstandart på linje med de finansielle, hvor 

virksomhederne rapporterer på alt det CSR der er relevant for deres forretning. Dette kan sam-

menlignes med det finansielle, her rapporterer man f.eks. ikke på varelager, hvis man ikke har et 

varelager.  

 

 Den anden holdning er at CSR rapporteringerne skal være drevet af interessenternes informati-

onsønsker og herigennem at en stor del af opgaven omkring at lave en CSR rapportering er identi-

fikation af interessenter samt informationsbehov.  
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Den første holdning er det ud fra de interviews vi har afholdt, primært GRI der er fortaler for. Investo-

rerne er interesseret i grundtanken omkring et sammenligneligt værktøj, men mener ikke at udformnin-

gen af GRI på nuværende tidspunkt gør dette muligt. Niveauerne siger reelt ikke noget om kvaliteten af 

rapporteringen, hvilket er en klar svaghed for værktøjet.  

En af svaghederne hertil er at GRI værktøjet ikke er udbygget mok i forhold til definition af kvalitetsprin-

cipperne på et, for virksomhedernes, anvendeligt niveau. Omfangsmæssigt er der også langt til at blive 

så specificeret som de finansielle standarter er, og før dette er lavet er det ikke vores overbevisning at 

man kan afvise, at man kan gøre ikke-finansielle data lige så sammenlignelige som finansielle.  

 

Den anden holdning er delt af stort set alle de respondenter vi har interviewet, og går på at CSR rappor-

teringen skal være læseværdigt og interessant for interessenterne. Dette er i kontrast til den finansielle 

rapportering, der, udover ledelsesberetningen, er en oplistning af fakta. En af grundholdningerne her er 

at rapportbrugerne ikke får mere værdi af at få al tilgængelig information om virksomheden,, da det 

udvandet relevansen. Virksomhederne vil hellere fokusere på, hvad der er interessant for læseren. En af 

faldgrupperneo her er om virksomheden at ramme alle interessentgruppers informationsønsker i rap-

porteringsdækningen. GRI er her en kommunikativ udfordring for virksomhederne, fordi værktøjet er 

meget datatungt. GRI værktøjet fungerer for virksomhederne med denne holdning, som en inspirations-

kilde, men er samtidigt også en spændetrøje for virksomhederne. Virksomhederne anvender primært 

GRI som et indikatorkatalog og mangler derfor de mere regnskabstekniske kvalitetsprincipper i deres 

rapportering. Det skaber på overfladen en stor værdi for virksomhederne at der er noget konkret de kan 

forholde sig til, men udviklingen og det videre udbytte af værktøjet når virksomhederne har rapporteret 

efter retningslinjerne i et par år er begrænset, da det ikke fungerer som det benchmarking værktøj, de 

ønsker.  

 

I forhold til udviklingen af GRI kan en ændring mod integreret rapportering sagtens skabe yderligere 

værdi for virksomhederne, men det er vores overbevisning at for at virksomhederne for alvor skal få et 

langsigtet værdiudbytte af GRI, skal der laves en forventningsafstemning mellem GRI, virksomheder og 

omverden, hvad man ønsker at CSR rapportering skal kunne. 
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KAPITEL 6 – Analyse af rapporteringsrammens påvirkning på virksomhe-

dernes CSR  
 

Denne afhandlings primære formål er at undersøge, hvilken oplevet værdi virksomhederne opnår ved at 

anvende GRI til deres CSR rapportering. For at kunne konkludere på dette, skal vi, ud over undersøgel-

sen af GRI’s rapporteringsramme i kapitel 5, undersøge, hvilken indflydelse GRI har på virksomhedens 

CSR.  

Porter & Kramer mener, at CSR giver virksomhederne værdi, når det er indarbejdet i virksomhedernes 

kerneforretning og er indarbejdet i dens strategi, som vi har gennemgået i afsnit 3.1.1. Grundet denne 

teoretiske tilgang ønsker vi derfor at undersøge, hvilken betydning GRI har for virksomheden - fra struk-

tureringen af en CSR strategi, til hvordan virksomheden måler på den og endelig hvordan de rapporterer 

på deres CSR.  

   

6.1 Virksomhedernes arbejde med CSR strategi 

Som en del af afhandlingens problemformulering ønsker vi i et underspørgsmål, at undersøge hvilken 

betydning GRI kan have for virksomhedernes CSR strategi. Herigennem søger vi information om, hvor-

dan sammenspillet er mellem CSR strategien og virksomhedens kerneforretning. 

En mulighed for virksomhederne, for at sammenkoble CSR arbejdet med forretningen som helhed, er 

ved at lave en CSR strategi38. I afsnit 3.2 beskrev vi, at den danske regering ønsker, at virksomhederne 

skal arbejde med strategisk CSR. Ved at virksomhederne har fokus på arbejdet med det, kan de gøre 

deres CSR arbejde mere relevant for forretningen, og dermed optimere effekten af CSR arbejdet gen-

nem forretningen og omvendt. For at dette kan lade sig gøre, skal virksomhederne og deres ledelse 

overveje, hvordan de ønsker at rapportere deres CSR, og om de ønsker at bruge GRI i denne proces. 

Virksomhederne skal vurdere, om deres nuværende CSR arbejde og strategi giver dem den maksimale 

værdi, som det har potentiale til, og om GRI kan hjælpe til at øge virksomhedens værdi af arbejdet med 

CSR strategi.  

 

6.1.1 Betydning af CSR strategi for en virksomhed 

CSR kan for nogle virksomheder være en måde at differentiere sig fra sine konkurrenter. F.eks. er Torm 

er begyndt at lave en CSR rapportering, da de af strategiske årsager mener, at det kan blive et differen-

tierings parameter for dem (Interview, Torm, 1.1). 

Da Torm er i en branche, hvor der ikke er mange af deres globale konkurrenter, der laver CSR rapporte-

ringer, kan det give dem en konkurrencemæssig fordel i forhold til de internationale konkurrenter, da de 

kan dokumentere CSR forholdene i virksomheden i modsætning til konkurrenterne. 

 

Udfordringen er ikke at rapportere om virksomhedens CSR strategi, men at rapportere om det der er 

centralt for interessenterne og for forretningen (Interview, Novo Nordisk, 1.2 + 1.2.1). 

Bjørn von Würden fra Novo Nordisk mener ikke, at der er de store fordele ved at rapportere om virk-

somhedens CSR strategi, men at det er mere det, at virksomheden har en tilgang til CSR, og hvordan de 

arbejder med det strategisk (Interview, Novo Nordisk, 1.1). De virksomheder der laver CSR rapporterin-

                                                      
38
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gerne, kan opnå en positiv udvikling i forhold til at arbejde med CSR strategisk igennem rapporterings-

processen, da de vil gennemgå arbejdsgangene og effektiviteten heraf. Samtidig er det vigtigt, at virk-

somhederne hele tiden fokuserer på det centrale, så de ikke rapporterer på emner, der er irrelevante 

for deres interessenter. 

 

Arbejdet med CSR rapporteringen og CSR strategien er en løbende proces over flere år, hvor virksomhe-

den hele tiden arbejder mod at tilpasse og optimere rapporteringen og strategien. Virksomhederne bør 

derfor især i de første år af CSR rapporteringerne tage afsæt i sidste års CSR rapportering og ud fra den 

lave en stærkere rapport med en bedre performance (Interview, Torm, 1.3). 

Ifølge Nils Thorsen bruger ledelsen derfor CSR rapporteringerne i forholdt til at forbedre CSR strategien 

og virksomhedens CSR rapportering på sigt (Interview, Nils Thorsen, 1.2). Virksomhederne vil derfor 

opnå en positiv udvikling af deres CSR arbejde, ved at arbejde aktivt med de erfaringer de gør sig. 

 

Der er dog også udfordringer ved arbejdet med CSR strategien og rapporteringen. Når virksomhederne 

begynder at rapportere om deres CSR, skal de være opmærksomme på de kulturelle barrierer, der kan 

være i en virksomhed (Interview, Torm, 1.2). Ledelserne bør derfor implementere CSR rapporteringen 

som en løbende proces og kulturforandring, for derved at vende forretningsgangene mod at tænke CSR 

ind i virksomhedens strategi og processer.  

Nils Thorsen mener, at de virksomheder der rapporterer om CSR, står strategisk bedre end de der ikke 

gør (Interview, Nils Thorsen, 1.1.1). Det betyder, at det er bedre at rapportere end ikke at gøre, også 

selvom virksomheden rapporterer om noget CSR, som ikke nødvendigvis sætter virksomheden i et posi-

tivt lys, dette aspekt af rapporteringen afspejles i GRI’s kvalitetsprincipper, jf. afsnit 4.3.1, om at der skal 

være en balance mellem de positive og negative sider af virksomhedens resultater for at give en saglig 

vurdering af disse. 

 

Strategisk CSR  

Som vi beskrev i afsnit 3.1.1, mener Porter & Kramer, at strategisk CSR er, når CSR bliver gavnligt for 

både virksomhederne og samfundet, som en integreret del af kerneforretningen og strategien.  

Dette udtrykkes ligeledes gennem Kellie A. McElhaney fra Berkeley definition af strategisk CSR:”a busi-

ness strategy that is integrated with the core business objectives and core competencies to create busi-

ness value and positive social/environmental value, and is embedded in day-to-day business culture and 

operations.” (McElhaney, 2007, side 1). 

Virksomheder, der har arbejdet med strategisk CSR i flere år, kan opleve, at CSR strategien er smeltet 

sammen med forretningsstrategien, hvorfor det er blevet en del af det ’mindset’, som medarbejderne 

arbejder efter og driver forretningen på (Interview, Novo Nordisk, 1.3). Dermed er arbejdet med det 

strategiske CSR blevet en del af virksomhedernes identitet, og det kan være svært at skelne mellem CSR 

og forretningsstrategi. 

Som Bjørn von Würden fra Novo Nordisk mener, så gælder det om, at arbejde mod den strategiske tan-

kegang og komme væk fra den filantropiske tankegang, hvor man giver penge til den lokale skole, uden 

at det har noget med virksomheden at gøre (Interview,ibid, 3.2.2), dette er også i tråd med det som 

Porter & Kramer mener jf. afsnit 3.1.1. 

Ved at virksomhederne får integreret hele CSR tankegangen i virksomheden, gør det, det også nemmere 

at rapportere om strategien, samt at bruge CSR rapporteringen rent kommercielt og branding mæssigt 
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Den økonomiske bundlinje 

Den miljømæssige bundlinje Den sociale bundlinje 

Kilde: Slaper og Hall, 2011, side 4 

Triple Bottom Line 

(Interview, Coloplast, 1.1). Derfor er det grundlæggende for, at virksomheden kan bruge CSR aktivt i 

udviklingen af forretningen, at man fra ledelsens side arbejder på at inkorporere det i virksomhedens 

tankegang og dermed i den samlede forretningsstrategi. 

Virksomhederne kan derved bruge CSR rapporteringen aktivt i deres forretning ved salg og marketing. 

Ved at bruge CSR strategisk bliver det ikke kun pris og kvalitet af produkterne, man sælger, men virk-

somhederne har muligheden for at gøre CSR til en ’differenciater’ i forhold til konkurrenterne (Inter-

view, Novozymes, 1.4). Dermed bliver CSR rapporteringen en del af strategien for både CSR og for virk-

somheden som helhed, og det ender med, at virksomhederne ikke kan arbejde med CSR strategi uden at 

skulle rapportere på det, da det bliver en del af den kommercielle forretning. 

 

CSR strategi i forhold til integreret rapportering 

John Elkingtons Triple buttom line eller integreret rapportering, som det også kaldes, handler om at 

maksimere på alle 3 bundlinjer (social, miljø og profit) samtidig. Dette rapporteres i en samlet rapporte-

ring som både indeholder den finansielle og CSR rapporteringen. For at kunne maksimere bundlinjerne, 

kræver det, at der er en vis sammenhæng mellem de tre bundlinjer, hvorfor at CSR aktiviteterne skal 

være relevante for forretningen, altså skal CSR strategien være en del af forretningsstrategien. (Slaper 

og Hall, 2011, side 4). Når virksomhederne derfor 

arbejder med strategisk CSR gælder det om, at foku-

sere deres aktiviteter på at være omkring overlapnin-

gen af bundlinjerne for at kunne optimere effekten 

heraf.  

 

For mange virksomheder er CSR en så integreret del 

af forretningsstrategien, at det er helt naturligt for 

virksomheden at arbejde mod integreret rapportering 

(Interview, Dong, 1.2). Herved vil den integrerede 

rapportering også signalere en afspejling af virksom-

heden, altså at CSR strategien er en del af kernevirk-

somheden, og ikke ligger for sig selv i en separat rap-

portering.  

Når CSR kommer i fokus i virksomhederne, behøves det ikke kun at være på de helts store retningslinjer, 

at virksomhederne kan overveje deres CSR strategi. Det kan være helt ned til papirtype, om der skal 

være økologisk te og chokolade til møderne (Interview, EKF, 2.8). Når der kommer et øget fokus på CSR i 

en virksomhed, kan det betyde, at der sker en ændring i virksomhedskulturen, som kan gennemsyre 

virksomhedens holdning helt ned de mindste ting. 

 

Forskere mener at alle 3 bundlinjer - social, miljø og profit – bør være en integreret del af virksomhe-

dens strategi, for at man kan se det fulde billede af de konsekvenser en implementering af en regule-

ring, politik eller et udviklingsprojekt vil have, så man kan vurdere tiltaget og hvilket trade-off det vil 

have (Slaper og Hall, 2011, side 6) 

Novo Nordisk, der foretager integreret rapportering, vurderer også, at når de arbejder på at optimere de 

tre bundlinjer, vil der givetvis være en eller anden form for trade-off, da det ikke altid kan lade sig gøre, 

at de tre bundlinjer krydser hinanden ved maksimum (Interview, Novo Nordisk, 1.1). Dette trade-off er 
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vigtigt for virksomhederne og for interessenterne, da det er her, hvor virksomhederne må træffe be-

slutninger, der ikke altid er de bedste for alle bundlinjerne. 

Ved integreret rapportering skal virksomheden hele tiden søge at påvise sammenhængen mellem de 

finansielle og de ikke-finansielle, og det kan dog være svært (Interview,ibid, 3.2.2). Det betyder også, at 

man på ledelsesniveau skal overveje, hvilken betydning og effekt forskellige tiltag har på alle tre bundlin-

jer, som Slaper og Hall også påpeger.  

Novozymes mener, at selvom virksomheden laver en integreret rapportering, vil der ofte stadig være en 

skellinje i rapporteringen, da det er en løbende proces at arbejde mod fuld integration mellem det fi-

nansielle og ikke-finansielle (Interview, Novozymes, 1.2). Dette er ligeledes gældende for den integrere-

de CSR strategi, hvor det er en løbende proces at arbejde på at maksimere alle tre bundlinjer. 

 

6.1.2 GRI som struktureringsværktøj til CSR strategien 

Fra GRI’s side arbejder man mod mere integreret rapportering, og ved Amsterdam konferencen lavede 

man en 5 års plan, hvor man ønsker, at alle der bruger GRI skal foretage integreret rapportering (Inter-

view, Novozymes, 2.4). Det ligger i forlængelse af GRI’s vision, som der er gennemgået i afsnit 4.1 i den-

ne afhandling, om at gøre rapporteringen på økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer lige så al-

mindelige og sammenlignelige som finansiel rapportering. Hvis det kan lykkedes for GRI at få endnu flere 

til at lave integreret rapportering, vil man kunne bringe GRI længere ind i virksomhedernes strategiske 

CSR arbejde. 

 

Som udgangspunkt kan virksomhederne bruge GRI som en rammestruktur, til at få inspiration til at 

håndtere deres CSR, og hvordan de kan arbejde med det (Interview, Carlsberg, 2.5).  

Selvom GRI kan virke meget overvældende i sin opbygning og rapporteringskrav, er det et godt redskab 

til at få en struktur over mange af de tanker og overvejelser, som virksomhederne gør sig løbende. Ar-

bejdet med GRI gør at virksomhederne er ’tvunget’ til at skrive om disse overvejelser (Interview, Colo-

plast, 2.1). Derved bliver virksomhederne nødt til at tænke over de forskellige processer, og hvilken for-

bindelse de har til strategien. Dermed kan virksomhederne få en mere gennemgående struktur i deres 

CSR strategi.  

Det arbejde ligger i GRI’s rapporteringsprincipper, som vi har gennemgået i afsnit 4.3.1, hvor et af de 4 

regnskabsprincipper netop går på CSR konteksten i virksomhedernes strategi. 

 

Når virksomhederne anvender GRI, skal de hele tiden lave en afvejning af, hvad der er vigtigt at rappor-

tere på (Interview, Novo Nordisk, 2.7), så de ikke bare bruger en masse ressourcer på at rapportere på 

indikatorer, der er helt irrelevante for virksomheden. 

 

Udviklingen af CSR rapporteringen og strategien via GRI 

Coloplast mener at virksomhederne kan bruge GRI til at hente inspiration til, hvordan de skal organisere 

sig på forskellige strukturelle områder (Interview, Coloplast, 2.4). Virksomhederne kan derfor bruge GRI 

til at udvikle forretningen og dermed strategien ved hjælp af GRI på de GRI områder, hvor de måske 

tidligere ikke har haft en strategi. 

GRI er et godt værktøj til at gå videre end den planlagte strategi. Når virksomhederne vælger en indika-

tor til, kan der være andre indikatorer, som de bør rapportere på, da de er i sammenhæng. Det kan 
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f.eks. være, hvis en virksomhed vælger at rapportere på antal kvinder, så skal de også rapportere på 

aldersfordelingen, da diversitet er et lidt bredere emne end blot kønnet (Interview,ibid, 2.6.1).   

GRI kan bruges til at disciplinere organisationen og drive CSR arbejdet (Interview, Torm, 2.7). Ud fra de 

data der rapporteres i GRI rapporteringen, kan ledelsen bruges disse til at påvirke virksomhedens CSR 

strategi på specifikke udviklingsområder.  

Når virksomhederne arbejder med GRI over flere år, vil det være muligt, at tage flere indikatorer ind, når 

man har fået styr på dataindsamlingsprocessen på de indikatorer, som de allerede rapporter på (Inter-

view, Dong, 2.7.2 + Novozymes, 2.1.1). Virksomhederne har derfor mulighed for at arbejde med endnu 

flere indikatorer over tiden, og bruge det strategisk i deres udvikling af CSR strategien, da der kommer 

nye områder ind i rapporteringen, som man udfordres på. 

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at selvom de rapporterer efter GRI, så kræver det mere 

dybde at lave en CSR rapportering og strategi (Interview, ATP, 1.2.2). Virksomhederne skal tænke GRI 

ind i CSR strategien, og bruge de informationer der ligger i GRI til at forbedre CSR strategien. Derved 

opnår de en værdi af GRI rapporteringen i forhold til deres CSR strategi. 

 

GRI i forhold til integreret rapportering 

GRI’s vision er som tidligere skrevet at gøre de økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer i en rap-

portering målelige og sammenlignelige. Det i sig selv kan sidestilles med de tre bundlinjer i Triple Bot-

tom Line, hvorfor GRI som udgangspunkt følger samme struktur som Triple Bottom Line. 

Bjørn von Würden fra Novo Nordisk vurderer dog, at GRI kun til dels understøtter strukturen for triple 

bottom line. Det skyldes, at GRI er indikatorbaseret, og det er forholdsvis statisk. Hvilket vil betyde, at 

nogle af de emner, som virksomheden mener, er centrale, ikke bliver afspejlet i GRI (Interview, Novo 

Nordisk, 2.1.1). Man må formode, at GRI er klar over dette issue, da de i GRI 4.0 forventer at implemen-

tere en overordnet struktur for integreret rapportering, og derved gøre GRI endnu mere beslægtet med 

den integrerede rapporteringsproces, som beskrevet i afsnit 5.4. 

 

Når en virksomhed ønsker en mere integreret rapportering ud fra en i forvejen forholdsvis integreret 

CSR strategi, skal virksomheden gennemtænke de issues, som de har, og hvordan de forholder sig til 

dem. F.eks. arbejder Dong på at bruge GRI strukturen i deres rapportering ved at undersøge, hvilke CSR 

issues der skal rapporteres om, hvordan de håndterer dem, og om de har nogle politikker og mål på 

dem, samt om der er nogle KPI’er der understøtter disse (Interview, Dong, 1.2.1). Dermed bliver pro-

blemløsningen af CSR issues hægtet sammen med forretningsstrategien, og Dong nærmer sig en mere 

integreret rapportering. 

Dong arbejder desuden på at blive bedre til at bruge deres dataindsamling til at underbygge deres stra-

tegi, så GRI-systemet ikke kommer til at stå alene (Interview, Dongibid, 1.4). Dette kan betyde en tætte-

re tilknytning af GRI til selve CSR strategien, for derved at kunne bruge GRI mere aktivt. 

 

Når virksomhederne har implementeret GRI i deres CSR strategi i forhold til den integrerede rapporte-

ring, kan GRI få karakter af et tjeklisteværktøj, til at sikre virksomhedens data og grundigheden heraf. 

F.eks. rapporterer Novozymes primært efter GRI for at vedligeholde rapporteringssystemet, og at de via 

rapporteringen kommer hele vejen rundt om deres indikatorrelevante processer, hvilket de ellers ikke 

ville gøre, da de foretager integreret rapportering. Grunden til dette er, at de er forholdsvist låst ved 

integreret rapportering i forhold til en almindelig CSR rapportering, hvor man har mange flere sider i 
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rapporteringen til rådighed til CSR rapporteringen (Interview, Novozymes, 3.3.2). Det kan tyde på, at GRI 

vil have en større effekt på virksomheder, der foretager integreret rapportering, da de har behov for at 

være mere præcise og databegrundet i deres rapportering, hvilket GRI i sin struktur ligger op til.    

 

6.1.3 Investorer i forhold til CSR strategi 

Nyhedsbrevet ’SmartBrief on Sustainability’ har i foråret 2011 foretaget en meningsmåling blandt deres 

17.000 modtagere, der er CSR ledere, om virksomhedernes CSR strategi har en indflydelse på eksterne 

investorers investeringsbeslutning. Meningsmålingen viste at over 60 % mener, at det ikke er uden be-

tydning for investorernes beslutning39. Dog kan meningsmålingen resultat diskuteres, da det er CSR le-

derne, der har svaret på spørgsmålet og ikke investorerne. Dog giver det en klar indikation af, at virk-

somhedernes arbejde med CSR strategi har en vis betydning for investorerne. 

Gennem CSR rapporteringen har virksomhederne derfor mulighed for, at fortælle deres investorer og 

deres andre interessenter om deres CSR strategi, og på den måde muligheden for øge nogle investorers 

interesse. 

Iben Tjellum fra EKF mener, at det er en fordel for interessenterne, at de gennem CSR rapporteringen 

kan få en form for forudsigelighed omkring en virksomheds CSR strategi (Interview, EKF, 1.1). Herigen-

nem kan interessenterne følge, hvilke holdninger virksomheden har til netop de CSR issues, som de me-

ner, er relevante for den givne virksomhed. 

Ligeledes er det en fordel for virksomhederne, at deres interessenter kan se, at de rapporter på deres 

CSR strategi (Interview, Novozymes, 1.1), da virksomhederne herigennem kan signalere overfor deres 

interessenter, at de arbejder aktivt med deres CSR strategi, og at det er opprioritet på niveau med den 

generelle forretningsstrategi. 

I forlængelse heraf kan virksomhederne, ved at involvere interessenterne mere i deres dilemmaer, ar-

bejde mod en mere dialogbaseret rapportering og strategi frem for en passiv rapportering (Interview, 

Dong, 1.4). Hermed har virksomhederne muligheden for at integrere de CSR issues, som interessenterne 

mener, der er de vigtigste, mere i CSR strategien. I denne forbindelse skal virksomhederne ifølge Porter 

& Kramer dog være opmærksom på, som vi har gennemgået i afsnit 3.1.1, at de CSR aktiviteter, som 

virksomhederne inkluderer i deres strategi, skal være relevante for kernevirksomheden, da det ellers 

kan risikere at få en karakter af filantropisk CSR, og derved ikke gavne udviklingen af forretningen. 

 

Ifølge Thomas Kjærgaard fra Danske Capital er det, der for en mainstream investor, øger en virksomheds 

værdi, det der står på bundlinjen, hvor profitabel er den, og hvor profitabel er den i fremtiden. Men hvis 

en CSR rapportering kan signalere, at virksomheden inden for CSR har duftet morgenkaffen i fremtiden, 

og ved hvor tingene går hen, samt at de er rustet til fremtiden, så har det også relevans for investors 

overvejelser om virksomhedens værdi. Hvorimod CSR rapportering om irrelevante områder ingen be-

tydning har for investor (Interview, Danske Capital, 1.3). Virksomhederne skal derfor overfor investor 

rapportere deres CSR strategi, og hvilken forretningsmæssig betydning den har for virksomheden nu og 

på sigt. 

Yderligere beretter Thomas Kjærgaard, at studier på CSR og SRI har vist, at CSR rapportering ikke har en 

negativ betydning for afkastet, men det kan ikke bevises, at det har en positiv betydning. Han har svært 

ved at se koblingen fra en CSR rapportering til afkastet. Desuden mener han, at CSR rapporteringen ikke 

har den store betydning for en mainstreaminvestor, som mange NGO’er tror. (Interview,ibid, 1.3.6). 

                                                      
39

 http://smartblogs.com/leadership/2011/03/16/does-a-companys-csr-strategy-influence-investment-decisions-by-outsiders/  

http://smartblogs.com/leadership/2011/03/16/does-a-companys-csr-strategy-influence-investment-decisions-by-outsiders/
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Dette hænger meget godt sammen med ’SmartBrief on Sustainability’ meningsmåling, da størstedelen 

af de der svarede, at CSR strategien ikke var uden betydning for investorernes beslutning, samtidig også 

mente, at der også var andre faktorer, man som investor også skulle tage højde for, mens at kun 7,5 % 

mente, at det var den vigtigste faktor(ibid). 

  

6.1.4 GRI’s betydning i udarbejdelse af politikkerne i CSR strategien 

Når virksomhederne vælger at bruge GRI som struktur for deres dataindsamling til CSR rapporteringen, 

skal de udarbejde en plan over, hvilke indikatorer der er relevante at rapportere på i forhold til CSR stra-

tegien, og i hvilken udstrækning den nuværende CSR strategi er gearet til GRI strukturen. Det sker ud fra 

GRI’s kvalitetsprincip om væsentlighed, som vi har gennemgået i afsnit 4.3.1, at virksomhederne skal 

vurdere emner og indikatorer i GRI i forhold til relevansen i deres kerneforretning. I den forbindelse skal 

virksomhederne overveje om GRI får en indflydelse på deres CSR politikker, og hvis den får - i hvilken 

grad. Det kan ske som et led i en vurderingen af hele virksomhedens værdikæde og dennes effekt på 

samfundet, som Porter & Kramer, jf. gennemgangen i afsnit 3.1.1, mener, at samfundet forventer, at 

virksomhederne tager stilling til. I det ligger de CSR politikker som virksomheden har. 

Samtidig skal virksomhederne tage stilling til de områder, hvor der endnu ikke er en politik, hvilket også 

er en del af regeringens intention med indførelsen af § 99 a, hvilket vi har gennemgået i afsnit 3.2.  

 

CSR politikker i forhold til dataindsamlingen 

Morten Hove fra Novozymes mener, at for en virksomhed, der er i den indledende fase af deres CSR 

rapportering og opbygning heraf, er GRI et godt redskab at bruge som omdrejningspunkt for strategien, 

da virksomheden kan vælge de indikatorer, der er spændende og relevante for den, og bruge dem som 

inspiration for virksomhedens CSR strategi (Interview, Novozymes, 2.7.1+3.3.3). Det er en stor udfor-

dring for en virksomhed, at begynde at rapportere efter GRI. Det skyldes, at det kræver et stort setup, at 

komme i gang med dataindsamlingen på de forskellige indikatorer, som virksomheden ønsker at rappor-

tere på (Interview, EKF, 2.6.5). Det er derfor vigtigt, at virksomheden overvejer, hvor mange ressourcer 

den ønsker at bruge på dataindsamlingen, inden det besluttes, at det er det forholdsvis ressourcekræ-

vende GRI, som skal implementeres.  

Ifølge Dong er det især i de første par år, at det kræver mange ressourcer, men efterfølgende bliver det 

mere en vedligeholdelsesproces, da man har effektiviseret og gjort dataindsamlingen ensartet via stra-

tegien og de politikker der er hertil (Interview, Dong, 2.7.2). 

Rikke Kolbech Andersen fra Torm er usikker på, om det for en virksomhed i opstartsfasen af CSR rappor-

teringen er bedre at bruge GRI strukturen til at vurdere, hvilke data der bør indsamles, eller om det er 

bedst at involvere interessenterne i denne proces (Interview, Torm, 0.1.1). I forbindelse med Torms 

forberedelser til at rapportere efter GRI, har de været igennem en tilpasningsproces, hvor man har vur-

deret indikatorerne i forhold til virksomheden. GRI har i denne proces været med til at drive noget af 

interessen for CSR i organisationen (Interview, Tormibid, 2.9). GRI har derfor fungeret som en inspiration 

til udviklingen af virksomhedens CSR og dermed de politiske overvejelser, der har været i forbindelse 

med den individuelle relevans af virksomhedens forskellige CSR områder. Selvom Torm så sætter 

spørgsmålstegn ved om GRI eller en interessent indblanding er bedst i forhold til CSR udviklingen, har 

GRI haft en betydning for udviklingen. 

PFA har ligeledes erfaret, at GRI i opstartsfasen har en påvirkning på nogle politikker i CSR strategien. 

Det er ikke store påvirkninger, som der har ændret den overordnede strategi, men det er mindre tilpas-
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ninger af de allerede etablerede politikker (Interview, PFA, 2.9). Virksomhederne har gennem indikato-

rerne mulighed for, at hente inspiration til udviklingen af deres egen CSR politik. 

Dong mener, at virksomhederne kan få værdi ved implementeringen af GRI, gennem en øget systemati-

sering af den måde, som de indsamler deres CSR data på (Interview, Dong, 2.6.1). Derved systematiserer 

og strømliner virksomhederne dataindsamlingen gennem hele koncernen. En følge heraf vil være en 

øget troværdighed til dataindsamlingen, da indsamlingen sker på samme måde i alle selskaberne, hvis 

man samtidig har formået at etablere et troværdigt kontrolmiljø. Dette er også i tråd med GRI’s kvali-

tetsprincip om pålidelighed af dataindsamlingen, som vi har gennemgået i afsnit 4.3.1. 

 

GRI’s betydning for virksomhedernes CSR politik 

Når en virksomhed bliver ’tvunget’ til at rapportere på et område, hvor virksomheden ikke har en politik, 

bliver virksomheden nødt til at tage stilling og forholde sig til, hvorfor den ikke har en politik på netop 

det område (Interview, Coloplast, 2.8 & EKF, 2.4.1). Dermed kan den løbende udvikling af GRI, være med 

til at drive nogle overvejelser i virksomhederne omkring deres CSR politikker og udviklingen af disse.  

Ifølge Morten Hove Henriksen fra Novozymes har GRI haft en betydning for udviklingen af dele af deres 

interne politikker på CSR området, da man har hentet inspiration i de enkelte GRI indikatorer og ud fra 

dem udarbejdet en politik (Interview, Novozymes, 2.8+2.8.1). 

Når der kommer nye fokusområder fra GRI, kan det være med til at skubbe til virksomhederne, så der 

bliver lavet en politik på det nye område, hvis virksomheden ikke allerede har det (Interview, Novozy-

mes, 3.3.7). Derved bliver virksomhederne løbende nødt til at revurdere deres CSR strategi i forhold til 

udviklingen og fokus områderne i GRI, da GRI netop arbejder på at skabe en balance gennem løbende 

forbedringer og innovation, som vi har gennemgået i afsnit 4.2. 

I denne sammenhæng mener både Novozymes og Torm også at GRI følger den udvikling, der sker inden-

for CSR i forhold til, hvilke issues der er vigtige at rapportere på (Interview, Novozymes, 2.4 + 2.8 & 

Torm, 1.1.1). Disse nye issues vil ofte også være interessante for interessenterne og virksomhederne, 

som derfor kan blive tvunget til at implementere det i deres CSR strategi. 

 

Carlsberg har ikke brugt GRI til at definere deres politikker, men de har hentet inspiration i GRI til at 

definere de indikatorer, som de bruger til at måle på deres politikker. Carlsbergs KPI’er derfor koblet op 

på GRI indikatorerne. (Interview, Carlsberg, 2.8).  

Dong mener ikke, at GRI har haft en decideret effekt på deres interne politikker, da de uden GRI alligevel 

ville have udviklet deres CSR politik (Interview, Dong, 2.8). GRI har derfor ikke haft en direkte betydning 

for Dongs CSR politik, men de har brugt det som et supplement i udviklingen. 

 

Novo Nordisk mener, at i de virksomheder som har arbejdet med CSR i en længere periode før de im-

plementerer GRI, vil GRI have en mindre betydning for virksomhedens CSR politik, da politikken ofte er 

en del af virksomhedens identitet (Interview, Novo Nordisk, 1.4.1). I disse virksomheder kan man risike-

re, at GRI hele tiden vil være et skridt bagefter, dog kan virksomhederne bruge GRI til løbende at hente 

inspiration til, hvilke områder de kan rapportere på(Interview,ibid, 2.1.2). Dette kan blandet skyldes at 

Novo Nordisk har været en pioner på CSR området, hvorfor de hele tiden er et skridt foran udviklingen. 
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GRI har muligvis ikke en direkte betydning i udviklingen af virksomhedernes CSR politikker, men virk-

somhederne kan bruge GRI i udviklingen heraf, ved at hente inspiration i de forskellige indikatorer til 

hvilke politikker virksomhederne bør have. 

 

6.1.5 Opsummering  

Udviklingen af en CSR strategi er en løbende proces og en kulturforandring i en virksomhed, som bør 

implementeres som en gennemtænkt strategi i forhold til forretningsstrategien, for at opnå størst mulig 

værdi af arbejdet med strategisk CSR.  

Ved især integreret rapportering skal ledelsen overveje, hvilken betydning forskellige virksomhedsaktivi-

teter har på alle tre bundlinjer. Ved at gøre dette kan virksomheden arbejde mod, at der er en sammen-

hæng mellem den generelle forretningsstrategi og CSR strategien, samt på rapporteringsniveau.   

 

I forhold til CSR strategien skal virksomhederne hele tiden holde sig for øje, hvornår det giver mening at 

implementere GRI i strategien. Virksomhederne skal passe på, at de ikke laver en CSR strategi på delom-

råder af GRI, som er irrelevante for forretningen eller kun har en meget lille betydning, da det vil medfø-

re store ressourceomkostninger, som der kun har en lille betydning eller værdi for forretningen. Samti-

dig kan virksomhederne hente inspiration til de delpolitikker, der skal udgøre CSR strategien, gennem 

GRI’s struktur og indikatorer. 

GRI arbejder for, at integreret rapportering skal blive mere udbredt, hvilket er i tråd med strukturen af 

GRI. GRI er et godt værktøj til den mere koncentrerede CSR rapportering, som findes i den integrerede 

rapportering i modsætning til den almindelige CSR rapportering, da der er fakta og data, som er de un-

derbyggende elementer til rapporteringen, grundet den mere komprimerede rapportering. 

Ved at GRI bliver med orienteret mod mere integreret rapportering, bringer det også flere virksomheder 

tættere på en integreret CSR strategi. Som følge heraf kan det på sigt drive nogle interne processer i 

virksomhederne, der udvikler både CSR rapporteringen og strategien. 

Ved at involvere GRI mere aktivt i hele strukturen for rapporteringen og i CSR strategien, kan virksom-

hederne bruge de informationer GRI genererer, som en aktiv del af strategiprocessen og udviklingen 

heraf. 

 

Virksomhederne har til dels mulighed for, at påvirke nogle investorers beslutning om investeringer, gen-

nem rapporteringen af deres CSR strategi, selvom det ifølge ’SmartBrief on Sustainabilitys’ meningsmå-

ling kun er et fåtal af investorer der mener at CSR rapporteringen har en væsentlig betydning for inve-

storernes beslutning. 

 

Undersøgelsen i afsnit 6.1 tyder på, at GRI kan have en betydning for CSR strategien i form af hvilke om-

råder, som virksomhederne gennem indikatorerne skal rapportere på. Især i forbindelse med integreret 

rapportering giver GRI’s struktur mening for rapporteringen af CSR strategien, da der rapporteres på tre 

samme hovedfaktorer (Økonomi, miljø og social). Denne kobling bliver yderligere knyttet med GRI 4.0, 

hvor der arbejdes mod en rapporteringsstruktur der følger triple bottom line endnu mere. Derfor kan 

virksomhederne med den integrerede CSR rapportering sammensmelte CSR strategien med kernefor-

retningen, og gennem Kramer & Porter opnå samfundsmæssige og virksomhedsmæssige fordele.  
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6.2 Nedbrydning af CSR strategi på et måleligt niveau 

Som led i afhandlingens problemformulering og i forlængelse af afsnit 6.1 ønsker vi at undersøge om GRI 

har nogen betydning for virksomhederne, når de skal nedbryde deres CSR strategi til måleligere fakto-

rer, som de kan rapportere CSR aktiviteterne ud fra. 

Som vi har beskrevet i afsnit 3.1.1, mener Porter & Kramer, at virksomhederne i deres værdikæder skal 

finde, hvor der gennem CSR kan være en konkurrencemæssig fordel, ved at bidrage til en optimering af 

samfundet, og dermed danne deres CSR strategi. I forbindelse med at virksomhederne formulerer en 

CSR strategi og opsætter mål for virksomhederne, skal de overveje muligheden for, om deres CSR aktivi-

teter kan måles. Det vil gøre det nemmere for virksomhederne at dokumentere udviklingen, samt at 

kunne bruge CSR strategien kommercielt. Derfor er det vigtigt at virksomhederne vurderer, hvordan de 

nedbryder CSR strategien og de opsatte mål til målelige parametre, og om en investering i implemente-

ringen af GRI i deres CSR rapportering kan gøre processen nemmere og tilføre virksomheden værdi. 

  

6.2.1 Nedbrydning af CSR strategien 

Når virksomhederne skal indhente data til CSR rapporteringen, vil de gennemgå mange forskellige virk-

somhedsprocesser, da de, som vi har skrevet i afsnit 6.1.4, ifølge Porter & Kramer gennemgår virksom-

hedens værdikæder, og herigennem har de muligheden for at genoverveje effektiviteten af disse. F.eks. 

mener Simon Hoffmeyer Boas fra Carlsberg, at når en global koncern skal indhente data fra deres dat-

terselskaber rundt om i verden, kommer de til at indhente meget data, der viser en masse informationer 

om datterselskaberne, som ledelsen på koncernniveau måske ikke var klar over (Interview, Carlsberg, 

1.4). Derved har ledelsen mulighed for at effektivisere processerne i datterselskaberne, da de nu har 

viden til det. Muligheden for værdiskabelse ved at effektivisere opstår her som en afledt effekt af CSR 

rapporteringen.   

 

For at virksomhederne skal kunne bruge de data, som de genererer, skal det have en tilknytning til den 

planlagte CSR strategi og formålet hermed. Det kan være et rent kommercielt mål. Ved at virksomheden 

kan dokumentere deres CSR strategi, kan de komme ind på et nyt marked. 

Coloplast har f.eks. vundet udbud ved at de med CSR rapporten kan dokumentere at de har et tallatfrit 

produkt (Interview, Coloplast, 1.4). Dermed har de nedbrudt CSR strategien og dokumenteret den, samt 

brugt det rent kommercielt. 

 

Når en virksomhed vælger at implementere nye tiltag i deres CSR strategi, f.eks. miljøplan eller mål om 

diversiteten i medarbejderstaben, er det vigtigt, at der sættes klare og målbare mål, så man har mulig-

hed for at følge udviklingen, samt at relevante definitioner er nedskrevet, for at sikre målbarheden af 

data (Interview, EKF, 2.2.4 + 2.4.1).  

 

6.2.2 GRI som redskab til at måle udviklingen i CSR strategien 

For at virksomhederne kan rapportere på de forskellige emner bliver de nødt til, at skabe et strukture-

ringsredskab til indsamling af det relevante CSR data Når virksomhederne har defineret CSR strategien, 

og fundet ud af hvilke elementer de skal måle på, vil det være en god idé at implementere et strukture-

ringsredskab, der kan være grundlag for opsætningen af et datasystem. Til det formål kan virksomhe-

derne vælge at bruge GRI. 
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Iben Tjellum fra EKF mener, at GRI skaber en struktur, der kan give en bedre forståelse af den GRI invol-

verede del af CSR strategien, da det bringer CSR udviklingen ned på et måleligt niveau (Interview, EKF, 

2.6.1). Dermed kan det give virksomhederne et overblik over de forskellige CSR forhold, som der er i 

virksomhederne. 

Ifølge Carlsberg er GRI et godt værktøj til en standardiseret informationsindsamlingen (Interview, Carls-

berg, 2.1). GRI kan derfor også give virksomhederne inspiration til, hvordan de skal indsamle data på de 

forskellige CSR områder. 

 

Ifølge Morten Hove fra Novozymes ligger de største udfordringer ved brugen af GRI som regel i opstarts-

fasen, hvor virksomheden skal definere, hvilke indikatorer der er relevante og få opsat dataindsamlingen 

(Interview, Novozymes, 2.7). Virksomhederne skal vurdere, hvilke indikatorer der hænger sammen med 

CSR strategien. For at optimere værdien af de brugte ressourcer, bør de fokusere på de indikatorer, der 

er relevante for CSR strategien.  

I forlængelse heraf skal de tænke hele forretningen igennem, da de skal til at forholde sig til ting, som 

man måske tidligere ikke vurderet særlig relevante. Det er f.eks. vandforbrug, el osv. (Interview, EKF, 

2.6.5). Virksomheden skal derfor bruge mange ressourcer på at tænke alle processor igennem for at 

vurdere, hvilke der er relevante at måle på i forhold til virksomhedens CSR strategi. 

Ifølge Christina Jacobsen fra DONG er GRI et godt styringsredskab i forhold til en virksomheds CSR stra-

tegi (Interview, Dong, 3.1.2+3.3.2). Virksomhederne kan ved hjælp af GRI følge med i, hvordan virksom-

heden performer i forhold til den opsatte CSR strategi. 

For koncerner er GRI er et godt redskab til at strømline dataindsamlingen i forhold til datterselskaber og 

gøre datasammenhængene meget lettere (Interview, Novo Nordisk, 2.8). Når en virksomhed skal rap-

portere på CSR, bliver de nødt til at kende dataet på koncernniveau, hvorfor de er tvunget til at indhente 

data fra alle datterselskaberne, og i den forbindelse giver GRI virksomhederne en værdi, da det hjælper 

til en ensartet dataindsamling. Dette vil indirekte hjælpe til at opfylde regeringens ønske om at forbedre 

de forhold som globale koncerner kan have udfordringer i forhold til de sociale vilkår og arbejdsforhold i 

datterselskabslandene, som vi har gennemgået i afsnit 3.2.  

 

Ifølge Bjørn von Würden fra Novo Nordisk kræver det meget af virksomhederne at skaffe det forskellige 

data til GRI rapporteringen. Dog kan virksomhederne indhente noget af dataet fra f.eks. deres miljøind-

beretning til miljømyndighederne, løninformationer fra SAP osv. (Interview,ibid, 2.4.1). At GRI rapporte-

ringen stiller forholdsvis store krav til dataindsamlingen, kan være en årsag til, at kun 9 % af de danske 

virksomheder der var omfattet af lovkravet, § 99 a, for årsrapporteringen for 2009, er GRI rapportører, 

som vi har gennemgået i afsnit 3.2.1.  

Yderligere mener Bjørn von Würden at nogle dele af en virksomheds CSR strategi kan være svære at få 

pålidelige data på, hvorfor der kan skabes en usikkerhed om tallenes troværdighed (Interview, Novo 

Nordisk, 2.8). Virksomhederne kan i sådanne tilfælde vælge ikke at rapportere på netop denne indika-

tor, eller gøre opmærksom på issuet. Efter en modenhedsfase over en periode, kan virksomheden gen-

overveje om troværdigheden har ændret sig.    

 

Carlsberg mener at virksomhederne skal opveje interessenternes ønsker til informationer i forhold til, 

hvor vigtigt de er for forretningen. (Interview, Carlsberg, 1.3 + 2.2.1). Virksomhederne skal passe på at 

de ikke bruger en masse ressourcer på at rapportere på noget, som kun gavner en smal gruppe af inte-
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ressenter, og som ikke giver nogen betydelig værdi for forretningen, da det ikke er en del af CSR strate-

gien, hvilket regeringen også mener, skal være en væsentlig faktor i afgrænsning af virksomhedernes 

rapportering jf. afsnit 4.3.1. 

 

Mange af de CSR issues som er vigtige for en virksomhed, er ofte ikke en del af GRI, da det er specifikke 

problemstillinger, som ofte ikke findes i andre virksomheder. F.eks. er en central problemstilling for 

Novo Nordisk, hvordan kliniske forsøg udøves, eller håndteringen af stamceller en del af deres CSR stra-

tegi, men det kommer ikke med i GRI rapporteringen (Interview, Novo Nordisk, 3.1.1). Det er en betyde-

lig problemstilling ved brugen af GRI, at det, som er væsentligt for en virksomhed, ikke nødvendigvis er 

en del af GRI, grundet at det ofte er specifikt for netop virksomheden eller for branchen. GRI prøver at 

imødegå problemstillingen gennem sector-supplements, som vi kort har gennemgået i afsnit 4.3.1 hvor 

de brancherelaterede virksomheder har mulighed for at være med i udviklingsprocessen af indikatorer-

ne. 

Ifølge Nils Thorsen gør substansen i CSR rapportering, at det for GRI organisationen er en umulig drøm, 

at lave et rapporteringsværktøj der på tværs af brancher giver den ’endelige’ rapporteringsform (Inter-

view, Nils Thorsen, 2.1.2). Det kan lade sig gøre, at lave globale nøgletal på økonomiske tal, men inden-

for CSR området er det kun et fåtal af de relevante CSR issues, man kan lave et tværgående nøgletalssy-

stem på, da det ofte er en kvalitativ vurdering af, hvad der er relevant for den enkelte virksomhed (ibid). 

 

6.2.3 Opsummering  

Når en virksomhed skal rapportere om deres CSR strategi, bliver de nødt til at nedbryde dele af den til et 

måleligt niveau, for at de kan vurdere udviklingen. For at dette kan lade sig gøre skal virksomheden de-

finere nogle klare og målbare mål, samt sikre sig at dataet, der ligger til grund for de målbare resultater, 

er organiseret, pålidelige og homogeniseret. 

GRI er et godt redskab når en virksomhed skal foretage opfølgning på CSR strategien. Hvis en virksom-

hed f.eks. har et mål om at reducere deres CO2 udledning pr. produceret enhed med X %, kan de året 

efter se, om målet er nået. Herved opnår virksomhederne en værdi af GRI i form af opfølgning på de 

målelige dele af CSR strategien. 

Et problem for GRI er dog, at det ofte ikke vil indeholde de væsentligste dele af en virksomheds CSR 

strategi, da disse ofte er meget specifikke for netop den virksomhed. Dette er en af de største achilleus 

hæle i forhold til nytteværdien af GRI, da virksomhederne risikerer at bruge en masse ressourcer på et 

system, som i sidste ende kun leverer et delvist brugbart produkt, da det ikke kommer ind til kernen i 

virksomheden.  

 

6.3 Målretning af rapporteringen 

Når en virksomhed laver en CSR rapportering, er vigtigt at overveje, hvem modtager af denne er, da det 

som udgangspunkt ikke giver virksomhederne værdi, at rapportere om emner som ingen interessenter 

vurderer interessant. Da virksomhederne bruger mange ressourcer på at lave CSR rapporteringen, og 

bør de have sig for øje, hvordan de bedst mulig når den eller de interessenter, som de ser som deres 

vigtigste målgrupper for CSR rapporteringen. Derudover skal de i deres rapportering overveje, hvordan 

de skal forholde sig til GRI i forhold til, hvem der er modtagerne af CSR rapporteringen, og om de opnår 

en værdi ved at bruge ressourcer på at rapportere på GRI i forhold til en målrettet rapportering. Ved at 
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undersøge dette, ønsker vi at undersøge, om GRI giver de rapporterende virksomhed nogen værdi i for-

bindelse med målretning af rapporteringen.  

 

6.3.1 CSR rapporteringen 

Ifølge Carlsberg vil en virksomhed i sin natur normalt sige, at de med deres CSR rapportering henvender 

sig til enhver generel borger. Derfor skal en normal lægmand også kunne forstå, hvad det er, som der 

bliver rapporteret. Virksomhederne arbejder derfor på at gøre CSR rapporteringen så let forståelig så 

mulig. Dog er der dele af CSR rapporteringen, som primært henvender sig til specialister, f.eks. GRI. Men 

generelt er CSR rapporteringen henvendt til alle interessenter, som der har en interesse i en given virk-

somheds CSR aktiviteter. Der skal ikke være nogen interessenter, der ikke får, hvad de kommer efter 

(Interview, Carlsberg, 5.4.1). Grundet til den forholdsvis brede målgruppe ved en CSR rapportering, i 

forhold til målgruppen ved den finansielle rapportering, skyldes, at CSR rapporteringen har flere interes-

senter, da en virksomheds CSR aktiviteter ofte berører flere personer f.eks. i lokalsamfundet, end hvad 

den finansielle årsrapport betyder for lokalsamfundet, hvilket vi har gennemgået i afsnit 3.1.1. 

 

Ifølge Christina Jacobsen fra DONG kan det for virksomhederne være en konstant udfordring, at identifi-

cere de rigtige CSR issues, som både er forretningsstrategisk vigtige, men også vigtige for deres stake-

holders. (Interview, Dong, 1.1). Virksomhederne bliver nødt til at vurdere, hvor relevante deres CSR is-

sues er for deres interessenter, og især for de interessenter, som de primært ønsker at målrette deres 

CSR rapportering i mod. 

   

Det kan være en udfordring for virksomhederne, at ramme deres målgrupper bedst muligt med de rig-

tigt CSR issues. Det er alt lige fra NGO’er, investorer, studerende og alle mulige eksperter, som de skal 

prøve at ramme gennem deres CSR rapportering. Gennem målgruppestyring har Dong f.eks. valgt ikke at 

lave et trykt CSR magasin, men kommunikere CSR via deres hjemmeside, samt at arbejde mere hen mod 

integreret rapportering (Interview, Dong, 1.2). Dermed kan de med den integrerede rapportering stile 

deres CSR issues mod investorerne, mens de med deres CSR hjemmeside kan uddybe disse issues, samt 

målrette den online CSR rapportering mod andre interessenter med en mere generel og bred CSR rap-

portering. 

Ifølge Coloplast bør virksomhederne når de arbejder med målrettet CSR rapportering, overveje hvordan 

de tilpasser CSR rapporteringens struktur til den målgruppe, som virksomheden primært ønsker, skal 

læse den. Så virksomhederne bør bl.a. overveje størrelse, format og platform for at CSR rapporteringen 

skal blive læst af målgruppen (Interview, Coloplast, 1.2). Dette kan ske gennem en kombination af for-

skellige platforme, hvor man optimerer interessents udbytte af CSR indholdet.  

 

Ifølge ATP skal virksomhederne CSR rapporteringen være opmærksomme på, at det kan have store ne-

gative konsekvenser for dem, hvis det opdages, at de har rapporteret noget usandt i dens CSR rapporte-

ring. Virksomheder der er ’first mover’ i en branche, som måske ikke tidligere har været præget af stor 

åbenhed, vil oftest have en større interesse fra interessenterne, hvorfor den nemt kan få nogle tæsk, 

hvis den rapporterer noget forkert (Interview, ATP, 3.2). 

I afsnit 3.1.1 beskrev vi, at Porter & Kramer mener at virksomhederne kan have en CSR tilgang hvor in-

tentionen primært er at skabe goodwill og positiv omtale hos deres interessenter. Ifølge Nils Thorsen er 

det dog vigtigt, at virksomhederne vægter selve kvaliteten af CSR rapporteringen højt, og ikke blot den 
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eventuelle reklame- og interessentværdi der kan være i rapporteringen. Det er derfor vigtigt, at der er 

en fornuftig balance mellem ressourceforbruget på indholdet af rapporteringen og på den måde bud-

skaberne målrettes og distribueres (Interview, Nils Thorsen, 1.3.1). Det kan være farligt for virksomhe-

derne, hvis de puster sig op gennem en flot målrettet CSR rapportering, hvis kvaliteten af indholdet ikke 

følger med. 

 

6.3.2 GRI rapporteringen 

Morten Hove fra Novozymes mener, at i selve CSR rapporteringerne er GRI sjældent særlig synlig, men 

der henvises ofte blot til, hvor på hjemmesiderne den GRI interesserede kan finde GRI rapporteringen 

(Interview, Novozymes, 2.0.1). Det skyldes bl.a. at GRI materialet nogle gange kun bruges som data-

grundlag for CSR indholdet i rapporteringen og ikke indgår som en decideret del af rapporteringen. Det 

er vurderet i linje med intensionen for GRI, jf. afsnit 4.1, at formålet med rammestrukturen primært er 

at øge sammenligneligheden af CSR rapporteringerne. 

Simon Hoffmeyer Boas fra Carlsberg mener, at det også kan være en udfordring for virksomhederne, at 

målrette indholdet af GRI til den generelle borger, som hverken kender eller kan forstå GRI rapporte-

ringsstrukturen og GRI skemaet. Grundet dette henvender GRI rapporteringen sig ofte til en til specifik 

bruger af CSR rapporteringen (Interview, Carlsberg, 5.4.1). Desuden mener han at rapporteringen hen-

vender sig som regel til investorer, CSR Professionals, altså folk der arbejder med CSR, og studerende, 

altså et meget snævert publikum. Opbygning af GRI i form af tabel, er med til at gøre det snævert, da 

det kan gøre det svært og ikke særlig forklarende for en almindelig lægmand at forstå indholdet (Inter-

view,ibid, 3.1.1). Det er en udfordring for GRI og for virksomhederne, hvis de ønsker, at GRI rapporterin-

gerne skal nå ud til en bredere skare af interessenter. Dog kan det diskuteres, om det er formålsnyttigt, 

eller om det er tilstrækkeligt, at GRI når indirekte ud til de andre virksomhedsinteressenter, end de GRI 

kyndige, som datagrundlag for CSR rapporteringen. 

 

Ifølge ATP er der ikke de store downsides, ved at virksomhederne laver GRI rapporteringer, udover, at 

de bruger en masse penge på, at rapportere om noget, som muligvis ikke har nogen materiel værdi (In-

terview, ATP, 3.2). Virksomhederne bør derfor sætte sig grundigt ind i, hvilke informationer det er, som 

deres interessenter ønsker fra GRI, for at vurdere om det giver dem nok værdi i forhold de ressourcer, 

som det koster at udarbejde. 

 

GRI kan have et problem i forhold til virksomheders opfattelse af den betydning, som GRI har på virk-

somhedernes rapportering. 

PFA, som overvejer at rapportere efter GRI, kunne allerede i 2008 have rapporteret efter niveau C, men 

de mente, at deres rapport ville blive mindre interessant og mindre læsevenlig, da de skulle ind over 

forskellige irrelevante indikatorer. Derfor valgte man ikke at implementere GRI som rapporteringsværk-

tøj, men blot lade sig inspirere af det (Interview, PFA, 1.5.2). Man kan dog argumentere for, at PFA sag-

tens kan lave en GRI rapportering, uden at dette behøves at gøre deres CSR rapportering mindre inte-

ressant, da GRI i sig selv blot kan bruges som datagrundlag for det, som der rapporteres om i CSR rap-

porteringen, og derfor ikke bør have en negativ indflydelse på modtagers opfattelse af rapporten, som vi 

har gennemgået i kapitel 3. 
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Ifølge Morten Hove fra Novozymes har GRI været med til at sætte en helt ny agenda for CSR og på den 

måde, som virksomhederne rapporterer på. GRI har måske ikke en lige så stor betydning på strukture-

ringen af kommunikationen og rapporteringen til interessenterne nu, som det havde tidligere, men det 

kan forventes, at GRI fortsat vil være en vigtig spiller på området fremover (Interview, Novozymes, 2.6).  

Ifølge PFA ønsker investorerne en standardiserede rapportering, i stedet for mange forskellige rapporte-

ringsformer. Dette gør det også nemmere at bruge rapporteringerne til at benchmarke (Interview, PFA, 

4.3.2). Derfor er det en god måde for virksomhederne, at målrette deres CSR rapportering gennem bru-

gen af GRI, til investorerne og særligt SRI investorer, da det netop er en del af GRI’s intension at det skal 

kunne lade sig gøre at sammenligne virksomhedernes CSR præstationer, som vi har beskrevet i kapitel 4. 

 

Ifølge Christina Jacobsen fra DONG er interessenterne selektive i deres informationsindsamling, derfor 

gælder det om for virksomhederne at gøres deres CSR data så let tilgængelig som mulig (Interview, 

Dong, 3.1.1). Et godt redskab til dette er GRI, da virksomhederne jo laver en bred struktureret rapporte-

ring på deres CSR data, alt afhængig af GRI rapporteringsniveauet jf. afsnit 4.3.1, som interessenterne 

kan ’plukke’ i. 

 

GRI er med til at sikre, at virksomhederne hele tiden er ’on track’ med udviklingen indenfor rapportering 

i forhold til, hvad det er, som interessenterne ønsker fra en rapportering (Interview, Novozymes, 2.6). 

Dette skyldes til dels, den interessentstruktur der omgiver GRI, og som sikrer, at interessenterne er med 

i udviklingen af GRI, som vi har beskrevet i afsnit 4.2. 

 

Ifølge Ole Buhl fra ATP er et issue ved GRI, at det er et generelt bredt værktøj, som kan have svært ved 

at fange de virkelige risici i virksomhederne. Et eksempel på det kan være, at det kommer frem ad andre 

kanaler, at et selskab har brudt en embargo mod et land, der er underlagt en handelsembargo, og har 

f.eks. solgt lastbiler hertil (Interview, ATP, 2.3.1). Det vil GRI aldrig nogensinde fange, selvom det måske 

er en af de største risici i en virksomhed, og derfor har GRI sine begrænsninger i forhold til målretning af 

en virksomheds CSR rapportering i form af virksomhedens reelle risici (ibid). 

 

6.3.3 Målretning mod investorer 

Ifølge Morten Hove er det helt grundlæggende for virksomhederne, at de rapporterer deres forretnings-

strategi til investorerne, altså hvilken vej de driver deres forretning. Og da CSR i mange virksomheder er 

en stærkt inkorporeret del af forretningen, er det helt naturligt, at man også gør det samme indenfor 

CSR som med den generelle forretningsstrategi (Interview, Novozymes, 1.1). Dette er især tilfældet ved 

integreret rapportering, hvor rapporteringen i sin natur vægter virksomhedens budskab om CSR højt i 

forhold til at rapportere om det til investorerne, da den finansielle del af rapporteringen er væsentlig 

interessant for investorer. 

 

Morten Hove mener yderligere at når virksomhederne laver en årsrapport er det først og fremmest in-

vestorerne, der er målgruppen for rapporteringen. Da de oftest vil have den klareste interesse i den 

finansielle rapportering, skal virksomhederne vægte, hvor meget de ville fremme deres CSR agenda (In-

terview,ibid, 1.2). Det er en udfordring for virksomhederne at finde den rette balance, især for de virk-

somheder, der foretager en integreret rapportering af den finansielle og CSR rapportering. 
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Når virksomhederne laver deres rapporteringer, skal de hele tiden holde sig for øje, hvem det er, som 

der bruger dem, og dermed indirekte bruger GRI. Det vil primært være investorerne, der er målgruppen 

(Interview,ibid, 3.1), men man kan diskutere, hvor mange af disse der går op i GRI. 

 

Ole Buhl mener at i og med at virksomhederne har investorernes opmærksomhed i form af CSR rappor-

teringen, er det vigtigt, at de fortæller dem, om det der er værd at fortælle om, i stedet for en bred pen-

sel af reklamepapir (Interview, ATP, 1.3.2). Det kan tale for, at det er fornuftigt, at virksomhederne bru-

ger ressourcer på at målrette rapporteringen, så investorerne ikke modtager CSR informationer om no-

get, som de ikke er interesseret i. 

 

For at imødegå en målrettet rapportering har Dong f.eks. valgt, at det CSR, der rapporteres i CSR rappor-

teringen i den finansielle årsrapport, er rettet mod investor, mens det CSR, der rapporteres om på deres 

hjemmeside, er rettet mod alle stakeholders (Interview, Dong, 1.2.1). Dermed imødegår de investorer-

nes fokusområder, ved at ’skære’ noget af det for investor irrelevante CSR rapportering fra i selve års-

rapporten. 

 

Kristin Parello-Plesner mener ligeledes, at det kan øge investors interesse for en virksomhed, hvis denne 

formår at lave en god CSR rapportering, hvor de er i stand til at adressere de rigtige risici, og fremlægge 

de data der skal til, for at lave en troværdig rapportering (Interview, PFA, 4.2). Derfor er det vigtigt, at 

virksomhederne overvejer, om de vil bruge de ressourcer, det kræver at målrette deres CSR rapporte-

ring mod specifikke målgrupper, der kan betyde øget investeringsinteresse.  

Coloplast har f.eks. målrettet deres CSR rapportering via den måde de kommunikere på i rapporten, så 

den er henvendt til især SRI investorerne, da det er dem, som er den primære målgruppe for deres CSR 

rapportering. De har efterfølgende oplevet boost i form af stigninger på de forskellige CSR indeks, såsom 

Dow Jones ol. (Interview, Coloplast, 1.1+1.4+2.1.1). Det må betyde, at det med bl.a. en målrettet rap-

portering er muligt at ramme sin målgruppe, og at CSR rapporteringen bliver læst. 

 

Den nemmeste målgruppe at ramme er måske investorerne, da virksomhederne, ifølge Jeppe Kromann 

Haarsted fra Coloplast, får en del feedback. Investorerne vil gerne have standardiserede informationer, 

og Jeppe Kromann Haarsted mener, at investorerne nærmest ikke kan få informationer nok, da det er 

specialister der arbejder med det og at de kan kaperer det. Så de vil gerne have store CSR rapporterin-

ger (Interview, Coloplast, 1.2). Desuden er GRI et grundvilkår for at kunne være med overfor SRI investo-

rerne, de forventer, at de virksomheder, som de overvejer at investere i, laver GRI rapportering (Inter-

view,ibid, 2.6) 

De investorer der virkelig er interesserede i GRI, er SRI investorerne, som primært er fra Frankrig, Eng-

land, Tyskland osv. De har en væsentlig mere offensiv tilgang til CSR rapporteringerne end de danske 

investorer (Interview,ibid, 2.1.1+2.2.3). Ud fra interviewet med Coloplast, kunne det umiddelbart tyde 

på, at investormarkedet i Danmark ikke ligeså specificeret mod SRI, som det er tilfældet i udlandet.  

 

Ole Buhl fra ATP mener, at virksomhederne skal være opmærksomme på, at den endegyldige rapporte-

ring ikke eksisterer, men at der er fornuftigt hele tiden at bestræbe sig mod den. Virksomhederne skal 

desuden være opmærksomme på, at de ikke entydigt målretter deres CSR rapporteringer mod en mål-

gruppe, da dette kan betyde manglende interesse fra de andre interessenter (Interview, ATP, 2.4.1). For 
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at modvirke en ensrettet rapportering, bør virksomhederne lave en overordnet plan for, hvordan de vil 

ramme de forskellige interessentgrupper, hvis de ønsker at målrette deres CSR rapportering. 

 

GRI rapportering målrettet mod medarbejderne 

Morten Hove fra Novozymes mener at ved at målrette CSR rapporteringen mod medarbejderne bør 

virksomhederne rapportere på historier, der er relevante for deres arbejdssituation, altså en ikke for 

bred rapportering. Derudover er det vigtigt, at rapporteringen er ærlig. Medarbejderne vil hurtigt kunne 

gennemskue, hvis ledelsen laver en rosenrød rapportering, og medarbejderne ikke selv synes, at det er 

tilfældet, så vil de formodentlig ikke kunne bruge rapporteringen til noget (Interview, Coloplast, 1.2).  

Det vil umiddelbart ikke give mening at have medarbejderne som målgruppe for GRI rapporteringen, da 

de kan have svært ved at forstå den. Dog kan virksomhederne med oplysning om GRI, brede kendskabet 

og formålet med GRI til relevante medarbejdere, så virksomheden kan drage mest mulig nytte af de 

informationer GRI indeholder. Men til den brede medarbejdergruppe må det formodes, at være meget 

ressourcekrævende at oplyse om GRI i forhold til værdien heraf.  

 

6.3.4 Opsummering 

For at CSR rapporteringerne og GRI får en mere betydelig indflydelse på investorernes vægtning af en 

mulig investering i en virksomhed, kræver det ifølge Ole Buhl fra ATP også, at der sker et paradigmeskif-

te blandt investorerne, mod at en virksomheds CSR aktiviteter har en større betydning for en virksom-

heds værdi og risici, samt investeringens afkastgrad (Interview, ATP, 3.2.5). Det kan tyde på, at der med 

mainstream investorerne på den ene side og CSR Professionals og GRI på den anden side, stadig er en 

stor forventningskløft, i forhold til hvilken betydning man påligger CSR rapporteringen. Denne forvent-

ningskløft er mindsket i forhold til SRI investorerne, som ligger væsentlig mere vægt på informationerne 

og mulighederne i en potentiel investeringsvirksomheds CSR.  

 

Det er svært at målrette CSR rapporteringen for virksomhederne, da de forskellige interessenter har 

forskellige ønsker og tilgange til CSR. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne tænker over dette i for-

bindelse med udformningen af rapporteringen. Virksomhederne kan rapportere på forskellige platforme 

for at imødegå interessenternes ønsker.  

 

Gennem en integreret og målrettet rapportering kan virksomhederne få nemmere ved at forklare inve-

storerne, hvilke CSR processor der er i virksomheden, da virksomhederne bringer deres investorrelevan-

te CSR informationer ind i en mere investor målrettet integreret rapportering. Men der kan dog sætte 

spørgsmålstegn ved, om de andre interessenter stadig er tilfredse med de informationer, som de får fra 

den integrerede rapportering, da der som udgangspunkt er færre CSR informationer grundet kapacite-

ten af rapporteringen.  

 

I og med at virksomhederne er forskellige, er det svært for en stakeholdergruppe, som GRI, at lave et 

rapporteringsværktøj, der kan tilfredsstille en investors krav til alle CSR rapporter, da det er individuelt 

fra virksomhed til virksomhed, hvad der er relevant information for en investor. Det vil ofte være de 

identificerede risici ved en virksomheds CSR, som en investor vil være interesseret i, og disse vil ofte 

være svære for GRI at fange. 
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Selvom GRI kan have svært ved at ramme den brede målgruppe af interessenter, giver GRI virksomhe-

derne der laver en målrettet rapportering mod investorer, og især SRI investorer, virksomhederne en 

øgede værdi i form af en dybere rapportering, samt det kan være med til at åbne op for nye investor-

markeder ved SRI investorer. 

Hvis en virksomhed arbejder med GRI i deres CSR rapportering, kan det signalere et øget fokus på stra-

tegisk CSR, hvilket overfor specifikke interessenter kan være positivt. Det kan f.eks. være SRI investorer, 

kommende medarbejdere osv. 

 

6.4 Strukturering af dataindsamlingen 

Som vi skrev i afsnit 6.4.1 har en undersøgelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vist at mange virksom-

heder ikke måler på deres CSR data, hvorfor de ikke kan vurdere, hvilken værdiskabelse CSR arbejdet 

giver dem. Når en virksomhed skal rapportere om deres CSR, bliver de stillet over for forskellige udfor-

dringer, hvor et af de væsentligste er, hvordan de skal indsamle informationerne, og hvordan de sikrer 

sig, at dataet er troværdigt. Til at skabe en struktur over indsamlingen og få et overblik over mulighe-

derne i at indsamle CSR informationerne bliver virksomhederne nødt til at bruge et effektivt dataind-

samlingssystem. Virksomhederne bør derfor overveje, om et værktøj som GRI kan være en mulighed 

hertil, og hvilke fordele GRI kan bidrage med i indsamlingsprocessen. 

  

6.4.1 Væsentligheden af en troværdig CSR dataindsamling 

For en virksomhed der skal til at rapportere på CSR er sikkerheden omkring de ikke finansielle tal er me-

get forskellig fra sikkerheden om de finansielle tal, da baggrunden for de ikke finansielle tal ofte ikke er 

lige så målbare som for de finansielle tal. Ifølge Bjørn von Würden er det derfor vigtigt for virksomhe-

derne, at de får indarbejdet et sikkert kontrolmiljø omkring de ikke finansielle tal, så de kommer op på 

samme niveau som de finansielle tal. Dette er dog ofte en længerevarende proces. Det gælder også for 

de data, som virksomhederne modtager fra deres datterselskaber (Interview, Novo Nordisk, 2.8). Ved at 

en virksomhed gennem deres kontrolmiljø kan opnå en høj sikkerhed om de data, der ligger til grund for 

deres CSR rapportering, giver det dem en øget værdi, da de kan bruge deres CSR rapportering aktivt, 

med den vished at der er en vis sikkerhed om deres data.  

Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast mener, at når en virksomhed skal rapportere på CSR, tvinger det 

virksomhederne til at blive ’skarpe’ på de CSR områder, som de har en politik på. I og med at virksom-

hederne skal rapportere på nogle politikker, kræver det, at de får struktureret den dataindsamling, der 

kræves, for at kunne foretage en troværdig rapportering (Interview, Coloplast, 1.1). Ved at virksomhe-

derne får en overordnet struktur gør det også dataindsamlingen mere effektiv, så virksomhederne ikke 

indsamler en masse ikke-brugebare informationer. 

 

6.4.2 GRI som struktureringsværktøj 

Ifølge Morten Hove fra Novozymes er GRI et godt redskab for virksomheder, der er i startfasen af CSR 

opbygningen, da GRI kan hjælpe en virksomhed med at finde ud af, hvilke data de skal indhente, og hvil-

ke data de skal sætte i struktur (Interview, Novozymes, 2.7.1). Som struktureringsværktøj giver GRI der-

for god mening for virksomheder, der ikke har arbejdet med CSR før, da det kan give dem et overblik 

over mulighederne i deres CSR og på den måde være et redskab, som de kan prioritere deres målinger 

ud fra, hvilket er i sammen med GRI’s indhold som vi gennemgik i afsnit 4.3.1. 
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Ifølge PFA bliver virksomhederne bedre over årene til at strukturere indsamlingen af GRI dataet. Struk-

turen udbygges mest de første år, mens processerne modnes (Interview, PFA, 2.10.2). Derved skaber 

virksomhederne internt også en større sikkerhed for indsamlingsprocessens troværdighed, og de kan 

løbende justere på strukturen, så den hele tiden følger virksomhedens udvikling. Derved kan de arbejde 

imod, at der skabes en højere sikkerhed om deres CSR data. 

Der er nogle GRI indikatorområder der er nemmere at indsamle data på end andre. F.eks. mener Colo-

plast at miljøsiden er noget nemmere at genere målbare data på, hvorimod data på ’social’ og ’human 

rights’ kræver flere ressourcer fra virksomhedens side at generere. Det skyldes at de ikke er ligeså ope-

rationaliserede (Interview, Coloplast, 4.4.1). GRI er derfor nemmere at bruge i forhold til miljøindikato-

rerne, hvor det ikke giver ligeså meget hjælp til dataindsamlingen og strukturen heraf på andre områ-

der. GRI kan derfor risikere at skabe en skævvridning i forhold til virksomhedernes prioritering i forhold 

til, hvilke indikatorer de vælger at rapportere på, hvis virksomheden ikke ønsker at bruge for mange 

ressourcer på GRI. 

For mindre virksomheder kan det være udfordrende at måle på nogle GRI områder. F.eks. har EKF haft 

udfordringer i forbindelse med beregninger på ligeløn, da de i nogle grupper kun har haft 2 personers 

løn at foretage beregningen på (Interview, EKF, 2.4.2). Det kan stille nogle spørgsmålstegn ved tallenes 

troværdighed og objektivitet, da en enkelt persons løn, kan medføre et væsentligt udfald. Samtidig kan 

det internt måske give en lidt for stor gennemsigtighed på et sensitivt område, som løn ofte er. Det kan 

derfor være lidt vanskeligere for mindre virksomheder at skulle rapportere bredt om mange indikatorer, 

da GRI strukturen på nogle indikatorer er mest velegnet for store virksomheder.  

 

Virksomhederne får gennem GRI en masse informationer på områder, der tidligere ikke var nemme at 

måle på. Ifølge Christina Jacobsen vil mange af disse informationer ofte ligge på et separat GRI site på 

hjemmesiden (Interview, Dong, 3.4). Hvis virksomhederne kan integrere og bruge disse informationer 

mere på deres almindelige CSR site, kan det give virksomhederne en øget værdi i form af tilgængelighe-

den af informationer, som uden GRI har været svære at generere.  

Bjørn von Würden fra Novo Nordisk mener ikke, at GRI i sig selv giver en øget værdi i forhold til sikker-

heden af indsamlingen og struktureringen af data fra datterselskaber (Interview, Novo Nordisk, 2.8). Det 

kan hænge sammen med, at Novo Nordisk allerede havde datasystemer til disse indsamlinger i forhold 

til deres miljø rapporteringer. Men for en virksomhed der er i opstartsfasen i forhold til CSR rapporte-

ring, vil GRI kunne give inspiration til en ensartet dataindsamling igennem hele koncernen.  

Ifølge Nils Thorsen er det et fatamorgana at tro, at man kan lave en standard, der ligner IFAC, i den form 

at det er nogle specifikke CSR emner, virksomhederne skal rapportere på, da mængden af CSR emner er 

uudtømmelig (Interview, Nils Thorsen, 2.1.1). Dette hænger sammen med, som vi har skrevet i afsnit 

6.2.2, at ofte er der, hvor virksomhedernes væsentlige risici ligger i så specifikke CSR områder, at de ikke 

er inkluderet i GRI indikatorerne.  

 

6.4.3 Opsummering 

Ved at virksomhederne formår at skabe et kontrolmiljø omkring deres dataindsamling af CSR data, kan 

virksomhederne bruge CSR rapporteringen aktivt i forhold til den kommercielle del af virksomheden 

med en vis sikkerhed for, at det data, der er brugt til rapporteringen, er troværdigt. 
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I denne proces kan virksomhederne bruge GRI som et struktureringsværktøj, da de herigennem kan få 

inspiration til hvilke informationer de skal indhente, samt hvordan dette struktureres. Dette er især 

brugbart i opstartsfasen af CSR dataindsamlingen. 

Dog er det et væsentligt issue for GRI, at det i forhold til dataindsamlingen i de mindre virksomheder, at 

noget data vil blive baseret på kun få måleenheder, såsom måling på bestemte personalegrupper. I et 

sådan tilfælde kan en enkelt måleenhed give et stort udslags. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved 

GRI’s brugbarhed i forhold til mindre virksomheder, da generaliserbarheden for nogle datagrupper for-

holdsvis lille. 

 

6.5 CSR rapporteringen og GRI´s indflydelse på denne 

I de foregående kapitler har vi gennemgået CSR processen fra udarbejdelsen af en CSR strategi, til hvil-

ket CSR data virksomhederne bør måle på, og hvordan de kan gøre det, samt hvilken påvirkning GRI har 

på disse processer. I dette afsnit vil vi undersøge hvilken påvirkning GRI har på selve CSR rapporteringen 

og udformningen heraf. 

 

6.5.1 CSR rapporteringen 

Som vi gennemgik i afsnit 3.2, skal alle D og C-stor danske virksomheder, jf. regeringens lovkravet i § 99 

a, rapportere om deres CSR i ledelsesberetningen i den finansielle rapportering. Mange af de større virk-

somheder rapporterer om deres CSR aktiviteter i en større separat CSR rapportering. 

 

§99 a, er ifølge Simon Hoffmeyer Boas fra Carlsberg, formuleret forholdsvist vagt, da virksomhederne i 

ledelsesberetningen blot kan skrive, at de har valgt ikke at rapportere om deres CSR aktiviteter, hvis de 

mener, at det ikke er vigtigt for virksomheden (Interview, Carlsberg 1.1). Det er dog jf. afsnit 3.2 også 

meningen, at loven er formuleret forholdsvist åbent, da man fra regeringens side ønsker, at virksomhe-

dernes redegørelse i ledelsesberetningen skal være med til at fremme deres arbejde med strategisk CSR, 

ved at de selv tager stilling til, hvordan de ønsker at arbejde med CSR. 

Man kan på den anden side også sætte spørgsmål tegn ved, hvilket signal det vil sende en virksomheds 

interessenter, hvis ledelsen skriver i ledelsesberetningen, at man ikke arbejder med CSR i virksomheden, 

og dermed ikke interesserer sig for den påvirkning, som virksomheden har på lokalsamfundet. 

 

For flere virksomheder er deres CSR strategi og rapportering blevet en form for licens to operate i og 

med, at CSR strategien er blevet en konsolideret del af den generelle forretningsstrategi (Dong, afsnit 

1.1) 

 

Betydningen af strategisk CSR for rapporteringen 

Bjørn von Würden fra Novo Nordisk mener, at der i forhold til CSR rapporteringen er flere virksomheder, 

der vælger kun at rapportere om de CSR emner, de mener, er vigtige for virksomheden, og ikke blot 

generelt om det CSR arbejde, som virksomheden foretager. Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetyden-

de med, at det er virksomhedens arbejde med strategisk CSR de vælger at rapportere om, men det er de 

CSR emner, som ledelsen mener, har en betydning for virksomheden (Interview, Novo Nordisk, 1.1). 

Bjørn von Würden uddyber, at arbejdet med strategisk CSR og rapporteringen heraf sker ofte som en 

udviklingsproces for virksomhederne, hvor de i starten kan have en tendens til at rapportere bredt om 

alle de CSR aktiviteter og resultaterne heraf, som de har opnået (Interview,ibid), til at virksomhedernes 
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rapportering modnes, og ledelsen vælger at rapportere om de virksomhedsrelevante CSR aktiviteter, der 

har en forretningsmæssig betydning. 

 

Ifølge Porter & Kramer har virksomhederne, som vi gennemgik i afsnit 3.1.1, mulighed for opnå en kon-

kurrencemæssig fordel, hvis de vælger at fokusere på, at deres CSR aktiviteter skal være endnu mere i 

rød tråd med deres forretning, og at de samtidig strukturerede deres rapportering herefter. Dermed bør 

CSR rapporteringen afspejle virksomhedens CSR strategi og de relevante aktiviteter der vedrører denne. 

Ifølge Nils Thorsen har virksomhederne ved at lave en god CSR rapportering mulighed for at opnå nogle 

eksterne fordele gennem rapporteringen, f.eks. at de bliver kendt af samfundet, lokalsamfundet og re-

geringen, som en virksomhed der tager hensyn (Interview, Nils Thorsen, 1.4). Et sådan image har ek-

sempelvis Novo Nordisk opnået, hvilket kan give dem nogle forretningsmæssige fordele. 

 

Publicering af CSR rapporteringen: 

Ifølge Nils Thorsen er det et kendt problem, at virksomhedernes separate CSR rapporteringer ikke bliver 

læst af særlig mange andre end virksomhedens interne interessenter. Og loven også blevet kritiseret for 

dette (Interview, Nils Thorsen, 1.3). Det betyder, at virksomhederne risikerer at bruger en masse penge 

og ressourcer på at lave en rapportering, som kun bliver læst af få, hvilket ikke er i virksomhedernes 

interesse. 

Det handler i høj grad om, hvordan virksomhederne vælger at publicere deres CSR rapporteringer. F.eks. 

oplevede Coloplast, at det andet år hvor de rapporterede om CSR, og hvor man i modsætning til første 

år valgte at trykke CSR rapporteringen, var meget stor interesse for CSR rapporteringen fra medarbej-

dernes side (Interview, Coloplast, 1.3.1). EKF har ligeledes haft den erfaring, at deres første CSR rappor-

tering, der også kun lå på deres hjemmeside ikke blev læst særlig meget, hvorfor de har valgt at lave en 

mere overkommelig udgave af CSR rapporteringen i en ’pixie’ udgave (Interview, EFF, 1.4.1).  

Det kan tyde på, at hvis virksomhederne sætter mere fokus på deres CSR rapporteringer, kan de komme 

ud til et større publikum, hvilket alt andet lige er i deres interesse. 

 

Integreret rapportering 

En måde at sætte mere fokus på CSR rapporteringen kan ske gennem integreret rapportering, også kal-

det triple buttom line. Denne form for rapportering integrerer, som vi beskrev i afsnit 6.1.1, den separa-

te CSR rapportering i den finansielle årsrapport og dermed øger det regnskabslæsers opmærksomhed på 

virksomhedens CSR aktiviteter endnu mere, end hvis virksomheden blot rapporterer om CSR i ledelses-

beretningen eller i en separat CSR rapportering.  

 

Når en virksomhed laver en integreret årsrapport, betyder det, at virksomheden rapporterer på både de 

finansielle og CSR resultater i samme årsrapport, hvorfor resultaterne af virksomhedens CSR aktiviteter 

til dels sidestilles med de finansielle resultater. 

Ifølge Bjørn von Würden fra Novo Nordisk skal virksomhederne ved integreret rapportering hele tiden se 

på forretningens business, og hvilke CSR aktiviteter de skal måle på for at kunne se, hvilken effekt det 

har på forretningen, og om det støtter op om forretningsmodellen (Interview, Novo Nordisk, 2.1.1). 

Dermed kan virksomheden, ifølge Poter & Kramer, arbejde mod øget ’Shared Value’ (beskrevet i afsnit 

3.1.1), da virksomhedens CSR arbejde får en karakter af strategisk CSR, ved at virksomhedens CSR arbej-

de udover at have et generelt CSR formål også har en positiv effekt på forretningen. 
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Virksomheder der rapporterer med en integreret rapportering er typisk virksomheder, der har arbejdet 

med CSR rapportering i flere år. Ifølge Christina Jacobsen fra Dong er CSR i disse virksomheder ofte ble-

vet en naturlig del af forretningen og dermed også en del af den generelle forretningsstrategi, hvor man 

tager stilling virksomhedens issues, og hvordan man imødegår dem, herunder også CSR issues (Inter-

view, Dong, 1.2). Dermed arbejder virksomhederne med strategisk CSR, da det har en direkte sammen-

hæng med den generelle forretningsstrategi, og det kan være svært at skelne mellem forretningsstrategi 

og CSR strategi.  

  

Integreret rapportering har dog også sine begrænsninger i forhold til en almindelig CSR rapportering. 

Ved integreret rapportering skal man være meget skarp på prioriteterne. Der er væsentlig mindre plads 

til at rapportere om virksomhedens CSR, end der er i en separat CSR rapportering. Virksomhederne vil 

have svært ved at kunne nå hele vejen rundt i en integreret rapportering, hvor de kun har de væsentlig-

ste issues med. Derfor kan virksomhederne vælge at bruge et værktøj som GRI til at foretage en dybere 

rapportering, så de interessenter, der ønsker data på andre områder, end de der er rapporteret om i 

den integrerede rapportering, har mulighed for at få disse.   

 

6.5.2 CSR rapporteringen ved brug af GRI’s rapporteringsramme 

Brugen af GRI, som rapporteringsramme, har både fordele og ulemper, hvilket også bliver debatteret 

blandt CSR rapportører og andre relevante CSR personer. 

 

Brugen af GRI i CSR opstartsfasen 

Ifølge Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast er GRI ikke i sig selv ikke en direkte CSR rapportering, som 

kan erstatte en almindelig CSR rapportering, men kan bruges som et datagrundlag herfor (Interview, 

Coloplast, 2.7). GRI er et forholdsvist stor redskab, men giver med sin struktur og detaljeringsgrad en 

bred bruttoliste over virksomhedens CSR og de data, der ligger til grund. Ifølge Bjørn von Würden fra 

Novo Nordisk betyder det samtidig, at GRI hurtigt kan blive uoverskueligt, og man skal som CSR rappor-

tør passe på med, at man ikke rapporterer på noget, som ikke er vigtigt for virksomheden (Interview, 

Novo Nordisk, 2.7.1). Simon Hoffmeyer Boas fra Carlsberg mener samtidig, at den brede bruttoliste over 

en virksomheds CSR data også kan bruges som et overview til interessenterne, der skal signalere, at 

virksomhederne ikke prøver at skjule noget (Interview, Carlsberg, 2.1.1). 

 

GRI kan være et rigtig godt redskab, når en virksomhed skal i gang med CSR rapportering. Ved brugen af 

GRI indsamler virksomheden, som sagt, en bred pallet af CSR data om virksomheden, som de så kan 

gennemgå for at finde ud af, hvad de bør rapportere om. Ifølge Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast 

kan det hjælpe virksomhederne i deres interne beslutningsproces til at resonere sig frem til, hvad det er, 

som markedet fokuserer på, og hvilke informationer det ønsker af virksomhedens rapportering (Inter-

view, Coloplast, 2.1).  

Virksomhedernes beslutningsgrundlag for at vælge GRI som rapporteringsværktøj, kan skyldes flere 

forskellige faktorer. Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast beretter, at da mange af de store virksomhe-

der rapporterer efter GRI, kan det blive et konkurrenceparameter, og en virksomhed kan føle sig tvunget 

til at bruge det, hvis deres konkurrenter rapporterer efter GRI (Interview,ibid). Derudover kan virksom-

heder sammen med eksterne konsulenter, f.eks. revisionshuse eller andre konsulenter såsom Grontmij 
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Carl Bro, vurdere, at det vil være fornuftigt at implementere GRI, og købe konsulenternes assistance til 

at foretage implementeringen heraf (Interview, EKF, 2.1). 

 

Ifølge Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast er det med til at drive nogle interne processer i virksomhe-

derne, når de løbende arbejder og gennemgår GRI for at finde relevante rapporteringsområder, der gør, 

at de tager nogle diskussioner om forretningen, som virksomheden ikke havde taget, hvis det ikke havde 

været for rapporteringen (Interview, Coloplast, 2.7). Dermed driver rapporteringen virksomheden til at 

diskutere de interne processer og dermed overveje, om processerne er effektive og hensynstagne i for-

hold til forretningen. Det hænger sammen med Slaper og Hall’s konklusion omkring integreret rapporte-

ring, hvor virksomhederne bliver nødt til at gennemgå processerne omkring deres dataindsamling (Sla-

per og Hall, 2011, side 8). 

 

Kristin Parello-Plesner fra PFA mener at virksomhederne samtidig kan opfatte GRI som et rapporterings-

værktøj, hvor de skal rapportere om alle indikatorerne, også de som virksomheden ikke finder relevante 

for dem selv (Interview, PFA, 1.2). Det kan være med til at afskrække virksomhederne fra at implemen-

tere GRI som rapporteringsværktøj, da de ser for mange ulemper og udfordringer herved. Det kan skyl-

des, at de har den opfattelse, at man bør rapportere efter niveau A, i stedte for at rapportere efter de 

indikatorer der giver mest mening for virksomhederne, som vi gennemgik i kapitel 5. 

 

CSR rapporteringen med GRI som datagrundlag 

Ifølge Christina Jacobsen fra Dong oplever virksomhederne udfordringer, ved selve CSR rapporteringen 

ud fra det tilgængelige GRI data, når de når den fase, hvor de skal finde ud af, hvad der er relevant for 

rapporteringen. Det er vigtigt, at virksomhederne bruger det i GRI, som der er relevant for virksomhe-

den, så de ikke lader systemet styre dem, men at det er virksomheden, der styrer systemet. Det er en 

stor udfordring ved et værktøj som GRI (Interview, Dong, 2.7). 

Virksomhederne opnår, ifølge Iben Tjellum fra EKF, til gengæld et andet detaljeringsniveau af deres CSR 

rapportering, når de anvender GRI som datagrundlag (Interview, EFK, 2.6.2), og samtidig kommer de i 

dybden med rapporteringen, da GRI ligeledes fungerer som en eyeopener (Interview,ibid, 2.6). 

 

Ifølge Kristin Parello-Plesner fra PFA risikerer virksomhederne ved anvendelsen af GRI som rapporte-

ringsramme, at deres CSR rapportering er lidt mere kedelig end det, som virksomhederne normalt ville 

skrive i ledelsesberetningen, hvor nogle virksomheder måske har tendens til at glorificere deres CSR 

resultater (Interview, PFA, 3.5.3). Ved brugen af GRI vil virksomheden derved opnå en mere klassisk 

rapportering, da den kan være mere databegrundet.  

Samtidig kan virksomhederne ifølge Ole Buhl fra ATP, ved bruge af GRI som datagrundlag, ofte få en 

bredere rapportering, da GRI, som rapporteringsværktøj, er meget bredere, end hvad lovkravet ligger op 

til (Interview, ATP, 1.2.1). Dermed vil de GRI rapporterende virksomheder bruge flere ressourcer på rap-

porteringen, end hvad ’minimumskravet’ er, hvorfor virksomhederne, inden de vælger at bruge GRI, bør 

overveje, om de ekstra omkostninger der er ved GRI, bliver ’tjent’ ind igen. 

 

Ole Buhl mener også, at der eksisterer en rapporteringsfilosof, hvor virksomhederne tror, at de kan rap-

portere og fange alt det vigtige i de forskellige stakeholder gruppers værktøjer, såsom GRI. Så hvis virk-

somhederne rapporterer efter GRI, tror de, at de er ’homesafe’. Men Ole Buhl mener, at det er en for-
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kert tilgang til rapporteringen, og at virksomhederne skal rapportere om det CSR, som de mener, er 

relevant for virksomheden, og ikke blot om de emner som de har ’gode’ data på (Interview, ATP, 1.2.2). 

Det hænger meget godt sammen med Porter & Kramers tilgang til strategisk CSR, hvor man, gennem 

arbejdet med strategisk CSR, også vil rapportere på de CSR aktiviteter, der er relevante for forretningen, 

da de har en forretningsmæssig betydning, som det er gennemgået i afsnit 3.1.1.   

 

Ved Amsterdam konferencen i 2010, besluttede GRI og interessenterne, at GRI skal udvikle en internati-

onal rapporteringsstruktur til integreret rapportering, for at fremme dette. Det forventes, at denne 

struktur vil være en del af GRI 4.0, som forventes lanceret i 201340. Dermed vil GRI’s mål om at fremme 

integreret rapportering få endnu mere fokus, og dermed ønsket om at virksomhederne skal arbejde 

mere strategisk CSR. 

 

Ifølge Simon Hoffmeyer Boas fra Carlsberg har virksomhederne ofte gemt deres GRI rapportering væk på 

deres hjemmesider, hvorfor det kan være svært at finde. Grunden til dette skal findes i, at der fra det 

brede publikum ikke er det store kendskab og dermed interesse for GRI. Virksomhedernes GRI site er 

beregnet til de GRI interesserede interessenter. Virksomhederne vil hellere lede folk hen til et site, der 

beskrive deres fokusområder indenfor CSR, i stedet for at lede dem ind på et GRI site, som de kan have 

svært ved at ’læse’ (Interview, Carlsberg, 2.4).  

Christina Jacobsen fra Dong mener at der fra virksomhedernes side er et ønske om, at GRI bliver gjort 

mere brugervenlig, så det ikke kun henvender sig til GRI Professinals, men kan bruges og læses af en 

brede skare af interessenter. Derfor kunne virksomhederne godt tænke sig, at GRI organisationen gjorde 

mere ud af at hjælpe virksomhederne til at gøre GRI sitet mere brugervenligt (Interview, Dong, 2.7.1). 

Dette issue er allerede en del af GRI strukturen i form af kvalitetsprincippet ’klarhed’, som er gennem-

gået i afsnit 4.3.1, hvor GRI ønsker at virksomhederne skal præsentere deres data i en forståelig og let 

tilgængelige måde for interessenterne. Det kan dog tyde på, at virksomhederne oplever det som for-

holdsvist besværligt at give GRI dataet en klarhed der gør det nemt forståeligt. Det kan hænge sammen 

med kompleksiteten af dataet.   

 

6.5.3 Investorernes oplevelse af CSR rapporteringer baseret på GRI’s rammestruktur 

Det er forskelligt fra investor til investor, hvor meget betydning de lægger i virksomhedernes CSR, når de 

overvejer at investerer i en virksomhed. For nogle virksomheder har en virksomheds CSR rapportering 

ingen eller minimal betydning, mens det for andre investorer er et vigtigt redskab til at vurdere udvik-

lingsmuligheder og risici forbundet med en investering. Derfor skal virksomhederne overveje de infor-

mationer, som de rapportere om i deres CSR rapportering, så det giver mening i forhold deres investorer 

eller de investorer de ønsker skal læse rapporten.  

 

For Carlsberg er det fuldstændigt afgørende, at man som virksomhed rapporterer om sine CSR præstati-

oner såvel som sine finansielle præstationer, for at virksomhedens investorer kan få det fulde billede af, 

hvilken virksomhed det er, som de overvejer at investere i (Interview, Carlsberg, 1.1).  

Ligeledes kan virksomhederne ifølge Morten Hove fra Novozymes, vise investorerne, at de arbejder 

aktivt med strategisk CSR, ved at de både rapporterer om forretningsstrategien og CSR strategien, og at 

det ikke er to forskellige spor, men at de følger hinanden (Interview, Novozymes, 1.1). Ligeledes bør 

                                                      
40

 http://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/IntegratedReporting/ 

http://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/IntegratedReporting/
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virksomhederne i CSR rapporteringen klargøre de retningslinjer, som de har indenfor CSR (Interview, 

ATP, 1.1). Virksomhederne kan derfor bruge CSR rapporteringen til at demonstrere overfor investorer-

ne, hvordan de arbejder med CSR, og strukturerer det i virksomheden og dens strategi, som vi tidligere 

har omtalt i afsnit 6.1.3. 

 

Thomas Kjærgaard fra Danske Capital mener, at når virksomhederne så har investorernes interesse i 

form af en CSR rapportering, er det vigtigt, at det, der bliver rapporteret, er relevant CSR informationer. 

Investorerne er interesseret i de CSR aktiviteter der opererer i ’svære’ områder, og ønsker at få uddy-

bende informationer herom. Det er ved rapporteringen af de konfliktfyldte CSR aktiviteter, at det kan 

have en afgørende betydning for investors interesse i virksomheden (Interview, Danske Capital, 1.2). Der 

kan selvfølgelig være konfliktfyldte CSR aktiviteter, der ikke har en forretningsmæssig relevans eller risi-

ko, hvorfor det ikke vil være relevant for investor, at læse om dette i en CSR rapportering. 

Ifølge Thomas Kjærgaard er det ligeledes problematisk, hvis virksomhederne rapporterer om CSR, som 

der ikke har en forretningsmæssig betydning f.eks. filantropisk CSR, kan det give investor et negativt 

billede af en virksomheds CSR strukturering (Interview,ibid, 3.2). Hvis en virksomhed ikke udviser forstå-

else for at bruge CSR strategisk, kan det overfor investor signalere, at ledelsen ikke har forstået at arbej-

de med CSR, så det også er forretningsmæssigt relevant, hvorfor ledelsen bruger en masse penge og 

ressourcer på tiltag, der måske ikke gavner virksomheden, og i forlængelse heraf at virksomhedens CSR 

strategi ikke er optimal. 

 

Hvis investor ud fra CSR rapporteringerne kan identificere, hvilke CSR risici en virksomhed har, kan det 

hjælpe investorerne i deres beslutning om at investere. Ifølge Ole Buhl prøver investor at identificere de 

’upside and downside’, der er ved risiciene. F.eks. kan CO2 udledning være en risici for en virksomhed, 

der udleder meget CO2. Hvis der nationalt bliver vedtaget, at virksomhederne skal betale ekstra skatter 

for deres CO2 udledning, kan det gøre, at en sådan virksomhed bliver værdiløs, hvorfor CO2 er en 

’downside’ i dette tilfælde. Det kan dog også være en ’upside’, hvis virksomhederne globalt bliver be-

skattet for deres CO2 udledning, vil en virksomhed som Mærsk være bedre rustet i forhold til deres in-

ternationale konkurrenter, da de er mindre CO2 forbrugende (Interview, ATP, 1.1). Fra et investerings-

synspunkt er det derfor vigtigt, at virksomhederne rapporterer om de forretningsmæssige risici, der er. 

Ole Buhl mener, at det, som investorerne i virkeligheden er på jagt efter i CSR rapporteringerne, er, 

hvordan virksomhederne og deres ledelser forholder sig til de CSR risici, der er. Hvordan virksomheden 

rapporterer om det, mener ATP, er en afledte effekt af, hvordan virksomhederne i virkeligheden agerer 

overfor CSR (Interview,ibid). Derfor kan det være meget væsentlig for en investor, at virksomhederne 

laver en god CSR rapportering, da det kan signalerer hvordan ledelsen vil agere overfor forskellige risici, 

der kan være essentielle for virksomhedens overlevelse.  

 

Investors forhold til GRI i forbindelse med CSR rapportering 

Fra investorernes side, er der ligesom fra virksomhedernes side, forskellige holdninger til GRI, og hvilken 

nytte rapporteringsværktøjet giver. 

 

Jeppe Kromann Haarsted fra Coloplast har den klare opfattelse, at mange af Coloplasts investorer vil 

have GRI (Interview, Coloplast, 2.1). Det er en lidt anderledes opfattelse, end hvad de andre responden-
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ter har givet udtryk for. Det kan skyldes, at Coloplast har flere SRI investorer, end de andre virksomhe-

der har, som vi har interviewet.  

Virksomhederne kan opnå en øgede interesse fra investorerne, efter de begynder at rapportere efter 

GRI. Det er en erfaring som Coloplast har oplevet. Virksomheden har selv opsøgt SRI investorer til for-

skellige roadshows, hvor man de promoverer virksomheden gennem deres CSR rapportering, og herun-

der GRI rapporteringen (Interview, Coloplast, 2.1.1). Det har været med til at åbne et nyt marked af in-

vestormuligheder, særligt er interessen fra udenlandske SRI investorer steget væsentligt (Interview, Ibid, 

2.1.2). Ved at en virksomhed begynder at rapportere efter GRI, kan de gøre sig mere interessante over-

for særligt SRI investorer, da de derved får et mere detaljerigt datagrundlag, som kan bidrage til investo-

rernes mulighed for at vurdere investeringspotentialet i en virksomhed.  

 

Investorer der ikke er helt så orienteret mod CSR investeringer, har dog en lidt anden tilgang til GRI’s 

betydning, end hvad Jeppe Kromann Haarsteds opfattelse er.  

I og med at GRI rapporteringen i mange tilfældes ligger på et GRI site på virksomhedens hjemmeside, og 

ikke udgør en særlig synlig del af CSR rapporteringen, kan en læser, herunder investorerne, have deres 

tvivl omkring GRI’s betydning for CSR rapporteringen. 

Thomas Kjærgaard fra Danske Capital mener ikke, at GRI i sig selv er særlig interessant for Danske Capi-

tal, og at det ikke er noget, som de umiddelbart lægger mærke til ved deres gennemgang af CSR rappor-

teringer. Dog underkender han ikke muligheden for, at GRI kan have en underliggende betydning for de 

informationer, der er rapporteret om (Interview, Danske Capital, 1.2). Det må igen betyde, at GRI som 

rapporteringsværktøj ikke er specielt synligt for læser af CSR rapporten, hvorfor læser ikke lægger vægt 

på, om GRI har en betydning for rapporteringen. Men derfor kan det godt have en positiv betydning for 

CSR rapporten i form af en ‘dybere’ og mere begrundet CSR rapportering.  

 

Thomas Kjærgaard fra Danske Capital mener yderligere, at GRI kan give en bedre kvalitetsforståelse af 

virksomheden, og det er med til at give nogle informationer om virksomheden, som måske ikke hører 

hjemme i en CSR rapportering (Interview, Danske Capital, 1.3.2). Dermed har investor mulighed for en 

generelt bredere information, end hvis virksomheden ikke rapporterede efter GRI.  

Nils Thorsen mener, at det er positivt for en investor, hvis en virksomhed bruger GRI systemet, da det vil 

gøre investors muligheder for at udbygge sit beslutningsgrundlag større, da han ellers ikke vil have mu-

lighed for at måle på de forskellige data som der bliver rapporteret på i GRI 

Desuden har GRI fra starten af, formået at opnå status af at være den globale standart indenfor måling 

af CSR data. Han mener ikke, at man bør prøve at ændre på dette, selvom der er mange i branchen der 

har mange forbehold om brugen af GRI. (Interview, Nils Thorsen, 3.1.4) Fra branchens side bliver man 

nødt til at støtte op omkring GRI, hvis man ønsker at der skal være et benchmark værktøj til CSR data. 

Hvis man valgte at opgive GRI og lade det dø, vil det gøre at interessenter, herunder investorer, vil få 

sværere ved at kunne indhente data på en virksomheds CSR aktiviteter, som de f.eks. kan bruge som 

beslutningsgrundlag for investeringer. 

 

For investorernes side ønsker man, som tidligere skrevet, at virksomhederne selv tager stilling til det, 

som de mener, der bør rapporteres om i CSR rapporteringen. Tilsvarende kan GRI være med til, at give 

virksomhederne de informationer de skal bruge, for at kunne vurdere, hvilke CSR informationer der er 

relevant for CSR rapporteringen. Dette er også tilfældet ved GRI. Ifølge PFA er det fra investorers syns-
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punkt vigtigt, at virksomhederne primært rapporterer på de GRI indikatorer, der er forretningsrelevante, 

og dermed kan være en risiko. Dette bør synliggøres i såvel CSR som GRI rapporteringen (Interview, PFA, 

4.1) 

 

Thomas Kjærgaard fra Danske Capital mener desuden, at for at virksomhederne kan øge kvaliteten af 

CSR rapporteringen, bør de inddrage deres GRI data, mere aktivt i CSR rapporteringen. Dermed kan de 

signalere en dybere og anderledes forståelse af deres virksomheds CSR aktiviteter, som alt andet lige vil 

få dem til at stå stærkere, hvis det bliver gjort på en fornuftig måde (Interview, Danske Capital, 3.2). Det 

vil ligeledes være med til at opfylde intensionen med GRI, nemlig at fremme sammenligneligheden af 

CSR præstationer, som er gennemgået i afsnit 4.1. 

 

Selvom at virksomhed laver en gennemgående god CSR rapportering, der lever op til investors ønsker og 

forventninger, handler det i sidste ende ikke om virksomhedens CSR, men om en investering i virksom-

heden kan generere et acceptabelt afkast for investor. Ole Buhl fra ATP forklarer det således: ’Vi skal jo 

ikke investere i en virksomhed af CSR grunde, hvis vi ikke mener, at det kan omsættes til bundlin-

jen’(Interview, ATP, 1.3.2). 

På linje heraf mener Thomas Kjærgaard fra Danske Capital, at investorerne stadig vægter den finansielle 

rapportering højere end CSR rapporteringen, da investorerne er nødt til at vurdere kapitalforrentningen 

ved en investering, da de i sidste ende skal tænke på afkastet (Interview, Danske Capital, 1.2).  

 

6.5.4 Opsummering 

Regeringens § 99 a er formuleret forholdsvist åbent, hvorfor virksomhederne skal være opmærksomme 

på, hvad de rapporterer, og hvordan de strukturer det, så interessenterne ikke får en forkert opfattelse 

af virksomhedens CSR aktiviteter.  

I den forbindelse skal rapporten afspejle virksomhedernes arbejde med strategisk CSR, så investorerne 

kan aflæse, hvordan virksomhedernes CSR strategi hænger sammen med kerneforretningen. 

Netop sammenhængen mellem CSR strategien og forretningsstrategien er vigtig at afspejle i den inte-

grerede rapportering. Virksomhederne skal ligeledes være opmærksomme på den begrænsede plads, 

hvorfor de bør fokusere og koncentrere deres CSR rapportering til det der er mest virksomhedsrelevant. 

Hertil kan de bruge GRI rapporteringsrammen, da den med sin datatunge rapportering giver mulighed 

for en mere databegrundet rapportering. 

 

Når virksomhederne rapporterer efter GRI skal de skal være opmærksomme på, at de ikke lader GRI 

styre deres rapportering, men at de kun rapporterer på de emner og indikatorer i GRI, som er relevante 

for deres forretning 

Ved brugen af GRI kan virksomhederne opleve en mere klassisk rapportering, da den kan være mere 

databaseret, og det kan for nogen virke mere kedeligt. Det kan også være besværligt for nogle interes-

senter at forstå informationerne fra GRI, da det er forholdsvis specifikt og datatungt. Det er derfor vig-

tigt, at virksomhederne arbejder på at gøre deres rapportering let forståeligt, når de rapporterer med 

GRI som strukturramme. 

 

For investorerne er det vigtigt, at der ikke rapporteres om CSR, som der ikke har en relevans for virk-

somheden, derfor er det vigtigt, at den røde tråd mellem CSR strategien og rapporteringen er intakt. Da 
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virksomhederne ellers risikerer at signalere, at de ikke arbejder hensigtsmæssigt med virksomhedens 

CSR. Investorerne ønsker, at de ud fra rapporteringen skal kunne identificere de CSR risici virksomheden 

har. 

Ved en GRI baseret CSR rapportering har investorernes adgang til en bredere database, samtidig med at 

CSR rapporteringen kan være dybere grundet et mere databegrundet rapporteringsniveau.  

Det er dog ikke alle investorer, der ser de store fordele i at virksomhederne bruger GRI, udover at det 

kan give rapporteringsniveauet en dybde, som uden GRI ville vær svær at opnå. 

 

Når en investor skal træffe en beslutning om at investere i virksomhed er det primært på baggrund af, 

hvad der står på den finansielle bundlinje, som er afgørende for om der investeres eller ej. Dog kan CSR 

rapporteringen have en lille betydning, hvis den indikerer et potentiale eller omvendt, hvis den signale-

rer, at virksomheden ikke har styr på deres strategiske CSR. 

 

GRI behøver måske ikke, at være synlig for læser af CSR rapporteringen, men blot være tilgængelig for 

de GRI interesserede interessenter, så de har mulighed for at ’bore’ i de bagvedliggende data. Der kan 

derfor være tale om en forventningskløft mellem, hvad en mainstream investor forventer af et rappor-

teringsværktøj som GRI, og hvad intentionen med GRI er, set i forhold til at GRI ikke er en decideret CSR 

rapportering, men et datagrundlag der kan synliggøre detaljerne i CSR rapporteringen. Men det er helt 

sikkert et issue for GRI som organisation, for hvis ingen investorer lægger den store betydning i GRI, kan 

det på sigt betyde mindre interesse og dermed mindre investorarrangement i udviklingsdelen heraf. 

 

Der findes ikke en perfekt CSR rapportering, eller en facitliste over hvad den bør indeholde, men hvis 

virksomheden kan identificere de CSR risici, der har forretningsmæssig betydning, og hvad virksomhe-

den gør for at imødegå dem, bliver CSR rapporteringen mere brugbare for investorerne. 

 

6.6 Delkonklusion  

I kapitel 6 har vi gennemgået hele processen fra udarbejdelse af CSR strategien til den endelige CSR rap-

portering. 

I og med at § 99 a er formuleret forholdsvist åbent stiller det nogle forholdsvis store krav til virksomhe-

derne, da de skal tænke hele CSR processen igennem for at skabe en rød tråd i deres fra opbygningen af 

en CSR strategi til at de kan rapportere på denne. 

Når en investor gennemgår en CSR rapportering handler det jo reelt set ikke om rapporten, men hvad 

der foregår i virksomheden. 

CSR rapporteringen kan derfor sidestilles med den finansielle rapportering, da CSR rapporteringen bør 

signalerer, hvordan ledelsen forholder sig forretningsmæssige CSR issues, der kan være essentielle for 

virksomhedens overlevelse. 

 

Som grundlag for CSR rapporteringen bør virksomhederne lave en gennemgående CSR strategi, der byg-

ger på forretningsstrategien, så de bliver integreret. Derved kan virksomhederne arbejde hen i mod, at 

det CSR arbejde, de foretager, er strategisk CSR der gavner både virksomheden og samfundet. Det er 

dog en løbende proces der kan kræve en form for kulturforandring i virksomheden, for at integrere CSR 

som en del af kerneforretningen. 
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Virksomhederne kan bruge GRI som inspirationskilde til udviklingen af CSR strategien, og til at vurdere, 

hvilke indikatorer der er relevante for dem, herigennem hvilke områder, som de ønsker at rapporterer 

på. 

 

For at virksomhederne kan rapportere på CSR strategien bliver de nødt til at sikre sig, at den er målbar, 

hvorfor de i CSR strategien skal indarbejde klare og målbare mål. I de tilfælde hvor virksomhedernes mål 

er en del af GRI indikatorerne, er det et godt redskab til at mål resultaterne på. Men når virksomhedens 

mål er mere virksomhedsspecifikke, kan virksomhederne ikke nødvendigvis bruge GRI som dataindsam-

lingsværktøj, da det ikke kommer ind på virksomhedernes kerneforretningsspecifikke risiciområder. 

 

Det kan tyde på at der er en forventningskløft mellem de mere mainstreame investorer og GRI i forhold 

til betydning de pålægger CSR rapporteringerne. Denne kløft er for SRI investorer, da de netop vægter 

CSR rapporteringerne højere.  

Grundet investorernes behov for at identificere de virksomhedsspecifikke CSR risici i rapporteringen, er 

det svært for en interessentgruppe som GRI at lave en rapporteringsstruktur der kan bruges på tværs 

alle virksomhederne, samt at de virksomhedsspecifikke risici som investorerne er interesseret i oftest 

ikke vil være en del af GRI.  

 

For at lave en succesfuld integreret rapportering bør virksomhederne sikre at CSR strategien og forret-

ningsstrategien smeltes sammen, for derved at opnå en virksomheds og samfundsmæssig synergi af 

arbejdet og rapporteringen. Til denne sammenkobling er GRI bygget op på samme måde som den inte-

grerede rapportering, bestående af ’bundlinjerne’ økonomi, miljø og social’, hvorfor GRI har en naturlig 

sammenhæng til den integrerede rapportering. 

 

Ved implementeringen af GRI kan virksomhederne opnå flere interne positive effekter. Det kan f.eks. 

være i form af effektivisering af de interne arbejdsprocesser, samtidig har ledelsen mulighed for at øge 

medarbejdertilfredsheden gennem en større indsigt i virksomhedens CSR aktiviteter. Dog giver GRI som 

udgangspunkt ikke virksomhederne væsentlig større intern værdi, udover at de kan benchmarke sig op 

mod konkurrenterne, og revurdere effektiviteten af GRI målbare data. 

 

For at virksomhederne skal kunne bruges deres CSR rapporteringer aktivt i forretningen, skal der skabes 

en sikkerhed omkring troværdigheden af dataet. Derfor bør virksomhederne sikre sig, at der er et effek-

tivt kontrolsystem om dataindsamlingen. Som dataindsamlingssystem kan virksomheder i GRI finde in-

spiration til indhentning af det data der er relevant i forhold til CSR strategien. Dette er især brugbart for 

virksomheder der er i opstartsfasen af CSR rapporteringen, og derfor kan have behov for inspirationen. 

Der kan dog opstå et issue omkring generaliserbarheden af data fra mindre virksomheder, da f.eks. lø-

noplysninger på en bestemt gruppe medarbejder bliver beregnet på baggrund af få personers oplysnin-

ger. I denne sammenhæng kan der derfor stilles spørgsmålstegn ved GRI’s relevans for mindre virksom-

heder. 

 

CSR rapporteringen, og herunder GRI, kan give investor informationer om, om der er et økonomisk per-

spektiv i en virksomheds CSR anliggender, hvilket kan have en positiv indflydelse på investors overvejel-

ser, om en evt. investering. Men CSR rapporteringen kan ligeledes give investor informationer om de 
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CSR risici der er i virksomheden, og hvordan ledelsen forholder sig hertil, der betyder at interessen 

mindskes, selvom virksomhedens finansielle del er attraktiv.  

 

Overordnet set giver GRI virksomhederne en værdi, i og med at de ved GRI rapporteringen får belyst 

nogle processer og data, som de nok ikke ville have været opmærksomme på uden. Derudover får virk-

somhederne en dybere og brede rapportering, da virksomhederne med GRI som datagrundlag går væ-

sentlig bredere end hvad § 99a lægger op til. GRI i sig selv bidrager måske ikke til en bedre struktur i 

rapporteringen, men gør som sagt indholdet dybere, da det fungerer som datagrundlag. Virksomheder-

ne skal dog inden de beslutter sig at rapportere efter GRI overveje om de ressourcer GRI koster, bliver 

’tjent’ ind igen i form af øgede værdi.  

 

Hvis virksomhederne formår at lave en synergi mellem deres forretningsstrategi og CSR strategi, kan det 

ifølge Porter & Kramer give dem ’shared value’ og øget konkurrencefordele. Men det afhænger af at 

virksomheden får lavet en gennemtænkt, forretningsrelevant CSR strategi, som de lave en troværdig og 

interessentrelevant CSR rapportering ud fra. Til at få denne proces til at fungere kan virksomhederne 

med GRI, skabe en bedre relevant sammenhæng mellem deres CSR data og over til strategien og rappor-

teringen, som i sidste ende kan fungere resultatet af GRI implementeringen og bruges til værdiskabelse 

for forretningen. Dog bør virksomhederne i sidste ende rapportere efter GRI for deres egen skyld og ikke 

for investorernes. 
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KAPITEL 7 – Konklusion 
 

Regeringens handlingsplan fra 2008 indeholdt en lang række initiativer for at fremme virksomhedernes 

arbejde med samfundsansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR i det følgende). Et af 

initiativerne i handlingsplanen var et lovkrav, om at Danmarks største virksomheder skulle rapportere på 

deres arbejde med CSR. Dette nye krav har fået virksomhederne til at lede efter inspiration og vejled-

ning til, hvad markedet forventer af en CSR rapportering, hvilket har ført dem til Global Reporting Inita-

tives rapporteringsstandart for ikke-finansielle data.  

 

”Hvilken værdi får virksomhederne ved at anvende Global Reporting Initiatives rapporteringsstandart, 

som værktøj til deres CSR rapportering?”, således lyder vores problemformulering. For at kunne besvare 

denne har vi afholdt i alt 11 interviews. Heraf er de 6 interviews foretaget med virksomheder, der rap-

porterer efter Global Reporting Initiatives (GRI i det følgende) rapporteringsstandart på nuværende 

tidspunkt, udvalgt således, at vi har talt med virksomheder indenfor hvert rapporteringsniveau i GRI (A, 

B og C), samt fordelt, så vi har både en virksomhed, der shar fået deres rapportering valideret (+), og-

virksomhed uden validering, på hvert niveau. I blandt de interviewede virksomheder har vi både virk-

somheder, hvor CSR rapporteringen, interviewet er foretaget ud fra (2009 rapporteringerne), er den 

første for virksomheden, samt andre virksomheder, der har rapporteret på deres CSR aktiviteter i mange 

år, hvilket giver et nuanceret billede af, hvilken værdi virksomhederne får ved at anvende GRI. Vi har 

yderligere afholdt 2 interviews med virksomheder der planlægger at rapportere efter GRI i fremtiden. 

Herudover har vi foretaget et interview med en CSR rapporterings ekspert, for at få en mere generel 

vurdering af virksomhedernes værdi ved at anvende GRI. Endeligt har vi interviewet 2 investorer, en 

privat og en institutionel investor, for at få deres vurdering af, hvilken værdi GRI’s rapporteringsstandart 

bringer til investorerne og hvilken værdi investorerne mener at GRI kan give virksomhederne.  

 

Konklusionen er, ud fra vores afholdte interviews, at virksomhedernes værdi ved anvendelse af GRI’s 

rapporteringsstandart, primært kan henledes til vejledningens indikatorsæt. Indikatorsættet indeholder 

7941 resultatindikatorer fordelt på de tre områder: økonomi, miljø og social. Undersøgelsen har vist at 

virksomhederne anvender indikatorerne til inspiration for deres rapportering, men også til inspiration 

for deres arbejde med at definere virksomhedens CSR strategi, samt til inspiration for hvilke CSR data, 

der er behov for at indsamle, og hvordan de skal behandle deres indsamlede CSR data.  

 

Det danske lovkrav i § 99a er formuleret meget åbent, det sætter krav til at virksomhederne rapporterer 

om, hvilke politikker de har på CSR området, hvad de gør for at omsætte politikkerne til handling, samt 

hvad virksomheden har opnået, som følge af deres arbejde med CSR. Denne relativt brede formulering 

giver værdi for virksomhederne, ved at de selv kan formulere og identificere, hvad der er relevant for 

deres forretning., men giver samtidigt meget lidt vejledning om, hvordan virksomhedernes skal formule-

re og indarbejde en CSR strategi i deres forretning, samt sikre at den hænger sammen med den rappor-

tering de laver på deres CSR arbejde i forbindelse med årsregnskabet.  

En succesfuld rapportering indebærer foruden en veloplysende CSR rapport også at virksomheden kan 

bruge konklusionerne fra rapporten i deres videre arbejde med området., og for løbende at kunne følge 
                                                      
41

 G3.0 vejledningen, interviewene er foretaget ud fra, indeholder 79 resultatindikatorer. I den opdaterede version 3.1 er der i 
alt 84 resultatindikatorer, dette er nærmere beskrevet i afsnit 4.3.1 
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op på virksomhedens CSR strategi gælder det for virksomheden om, at opsætte nogle målsætninger, der 

er målbare gennem indsamlet data fra virksomhedens organisation. Virksomhederne opnår her en vær-

di ved at GRI formulerer f.eks. målepunkter indenfor de 3 områder, værktøjet er opbygget i, og specifi-

cerer yderligere, hvad der menes med de forskellige definitioner og dermed datakrav hertil. Værdien for 

virksomhederne ligger i, at der er nogle foruddefinerede indikatorer, som er internationalt kendte, og 

derfor kan måles på tværs af virksomheder. En af de faktorer virksomhederne nævner, som en faldgrup-

pe indenfor det fastsatte indikatorsæt er dog, at virksomhederne kan behandle det, som en tjekliste og 

dermed rapportere og måle på nogle ting, der ikke er relevant for deres forretning. Udfordringer ligger 

dermed for virksomheder i, at lave en væsentlighedsvurdering af indikatorsætter, og kun rapportere på 

de forretningsrelevante områder, således at virksomheden ikke bare rapporterer for at rapportere. In-

vestorerne bemærker ligeledes hertil, at CSR rapporteringen anvendes af dem, til at få en fornemmelse 

af, om virksomheden har styr på de forretningsrelevante områder. 

 

Det kræver meget dataindsamling at kunne anvende GRI’s indikatorer, hvilket betyder at virksomheder-

ne får en datamæssigt dybere rapportering, og dermed også en mere veldokumenteret CSR rapporte-

ring. Den øgede indsats, der ligger i at lave en CSR rapportering efter GRI giver sig også til kende i den 

opfattelse virksomhederne og investorerne har af CSR rapporter, der er aflagt efter GRI, troværdigheden 

øges er den brede enighed. Samtidigt symboliserer en GRI rapportering, at virksomheden har en profes-

sionel og seriøs tilgang til CSR, hvilket i forhold til opfyldelse af intentionen af lovkravet, giver både virk-

somhederne og samfundet en stor værdi.  

 

I forhold til niveauinddelingen i GRI, i mellem C, B og A, finder virksomhederne ikke, at det giver en øget 

værdi at rapportere på A frem for C, virksomhedernes fokus er tværtimod identifikation af deres inte-

ressenter og det informationsbehovet, der er knyttet til disse. Investorerne konkluderer i forhold til ni-

veauinddelingen, at værditilførslen mistes, fordi det højere rapporteringsniveau ikke fortæller noget om 

virksomhedernes performance, men nærmere deres ressourceforbrug på at besvare en lang række indi-

katorer. Ifølge investorerne skal man hen mod, at værktøjet gør, at dataene kan sammenlignes på tværs 

af virksomheder, og at niveauinddelingen rangerer virksomhedernes resultater, før investorerne  vil få 

et direkte målbart udbytte af værktøjet.  

 

Afhandlingen har synliggjort at virksomhedernes ønskede værdi ved at anvende GRI og den intention 

GRI selv har med rapporteringsstandarten er forskellig.  

GRI ønsker at skabe en rapporteringsstandart på linje med de finansielle, hvor virksomhederne rappor-

terer på alt det CSR, der er relevant for deres forretning, både gennem en række resultatindikatorer, 

men lige så vigtigt gennem en række kvalitetsprincipper, der sikrer korrekt indregning og måling af data, 

således at indikatorerbesvarelserne gøres transparente og sammenlignelige. GRI’s vision er at gøre CSR 

rapportering på økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer lige så almindelig og sammenlignelig, 

som finansiel rapportering, og samtidigt lige så vigtig for organisationens succes.  

Virksomhederne ønsker sig også et rapporteringsværktøj, der gør det muligt at sammenligne CSR data 

på tværs af virksomhederne, men samtidigt mener de at CSR rapporteringerne skal være drevet af inte-

ressenternes informationsønsker, og herigennem ligger en stor del af opgaven omkring at lave en CSR 

rapportering at identificere interessenter samt deres informationsbehov. Virksomhederne mener, at 

rapportbrugerne ikke får mere værdi af at få al tilgængelig information om virksomheden, da det ud-
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vandet relevansen, hvorved virksomheden skal levere, hvad der er interessant for læseren. En af fald-

grupperne ved denne tilgang er, vurderingen af om virksomheden rammer alle interessentgruppers 

informationsønsker i rapporteringen.  

 

Virksomhederne finder altså værdi ved indikatorkataloget, men ikke ved standarten som en helhed, 

hvilket fører til en lidt anarkistisk anvendelse af værktøjet, hvor kun den ene halvdel af værktøjet an-

vendes. En af årsagerne hertil skal nok findes i at det er et frivilligt initiativ, man kunne sammenligneligt 

ikke forestille sig de regnskabsmæssige regler til den finansielle rapportering kun blev fulgt delvist.  

Resultatet af dette er, at GRI giver en stor værdi for virksomheder, der begynder at rapportere på CSR, 

ved at der er noget konkret, de kan forholde sig til. Men udviklingen, og det videre udbytte af værktøjet, 

når virksomhederne har rapporteret efter retningslinjerne i et par år, er begrænset, da det ikke fungerer 

som det benchmarking værktøj, virksomhederne ytrer ønske om.  

For at kunne udvikle GRI således, at virksomhederne kan få et mere langsigtet værdiudbytte af GRI, er 

det vores konklusion, at der skal laves en forventningsafstemning mellem GRI, virksomhederne og om-

verden, om hvad man ønsker at CSR rapportering skal kunne. Skal det være en rapportering, der skal 

sidestilles med det finansielle, eller skal det være et supplement til den finansielle rapportering? 
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BILAG 1 - Global Compact / GRI, ComparisonTables 
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BILAG 1 - Global Compact / GRI, ComparasinTables, fortsat  
 



BILAG 
 

 

 93 / 100 

 

BILAG 2 - Global Compact / GRI, Comparasin sheet  
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BILAG 2 - Global Compact / GRI, Comparasin sheet, fortsat  
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BILAG 3 - Interviewguide, Virksomhedsinterview (med anvendelse af GRI) 
 
Interviewguide til interviewene med virksomhederne der anvender GRI til deres CSR rapportering på 
nuværende tidspunkt  
 

1. CSR Rapportering 

1.1. Hvilke fordele ser I ved at rapportere om Jeres CSR Strategi? 
1.2. Hvilke udfordringer ser I ved at rapportere om Jeres CSR Strategi? 
1.3. Hvilken intern værdi oplever I ved rapportere om CSR? 
1.4. Har I oplevet nogen eksterne effekter på at I rapporterer om CSR? 
 

2. GRI 

2.1. Hvorfor har I valgt at anvende rapporteringsværktøjet GRI? 
2.2. Hvor meget betyder certificeringsdelen af GRI for Jer? 
2.3. Hvorfor Har I valgt at rapportere efter niveau - X - i GRI? 
2.4. Hvilke udviklingsmuligheder ser I ved fremadrettet anvendelse af GRI? 
2.5. Hvorfor har I valgt/ikke valgt at få Jeres GRI rapportering valideret?  
2.6. Hvilke fordele oplever I ved at anvende GRI? 
2.7. Hvad har været de største udfordringer ved anvendelsen af GRI? 
2.8. Har det haft nogen effekt på Jeres interne politikker at I anvender GRI? 
 

3. Interessenter 

3.1. Hvilken værdi tror I at Jeres interessenter opnår ved at I anvender GRI til Jeres CSR rapportering? 
3.2. Tror I at anvendelsen af GRI gør CSR rapporteringerne mere sammenlignelige? 
3.3. Hvilken værdi tror du at det ville give i forhold til Jeres interessenter at Jeres CSR rapportering 

blev revideret? 
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BILAG 4 - Interviewguide, Virksomhedsinterview (uden anvendelse af GRI) 
 
Interviewguide til interviewene med virksomhederne der planlægger at anvende GRI til deres CSR 
rapportering fremover 
 

1. CSR Rapportering 

1.1. Hvilke fordele ser I ved at rapportere om Jeres CSR Strategi? 
1.2. Hvilke udfordringer ser I ved at rapportere om Jeres CSR Strategi? 
1.3. Hvilken intern værdi oplever I ved rapportere om CSR? 
1.4. Har I oplevet nogen eksterne effekter på, at I rapporterer om CSR? 
1.5. Hvilke overvejelser har I gjort Jer i forbindelse med at finde et CSR rapporteringsværktøj? 
 

2. GRI 

2.1. Er det stadigvæk planen at rapportere efter GRI i 2011? 
2.2. Hvorfor har I valgt at I vil anvende rapporteringsværktøjet GRI fremadrettet? 
2.3. Hvorfor vil I først rapportere efter GRI i 2011? 
2.4. Hvilket niveau har I tænkt jer at rapportere efter i GRI? 
2.5. Forventer I at få Jeres GRI rapportering valideret?  
2.6. Hvor meget betyder certificeringsdelen af GRI for Jer? 
2.7. Hvilke fordele forventer I der er ved at anvende GRI? 
2.8. Hvad er de største udfordringer ved at skulle til at rapportere efter GRI? 
2.9. Har det haft nogen effekt på Jeres interne politikker at I forbereder at anvende GRI? 
2.10. Hvornår forventer I at GRI vil give størst værdi? 
2.11. Hvilken værdi forventer I at GRI vil give? 
 

3. Interessenter 

3.1. Har I fået nogen henvendelser fra Jeres interessenter på at I ikke anvender GRI? 
3.2. Har I fået nogen henvendelser fra Jeres interessenter på at I planlægger at anvende GRI? 
3.3. Hvilken værdi tror I interessenter opnår ved at GRI anvendes til CSR rapporteringer? 
3.4. Tror I at anvendelsen af GRI gør CSR rapporteringerne mere sammenlignelige? 
3.5. Hvilken værdi tror du at det ville give i forhold til Jeres interessenter at Jeres GRI rapportering blev 

valideret? 
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BILAG 5 - Interviewguide, Ekspertinterview 
 
1. CSR Rapportering 

1.1. Hvilke fordele er der for virksomhederne ved at rapportere om CSR? 
1.2. Hvilke udfordringer er der for virksomhederne ved at rapportere om CSR? 
1.3. Hvilken intern værdi kan virksomhederne opnå ved at rapportere om CSR? 
1.4. Hvilke eksterne effekter kan virksomhederne opnå ved at rapportere om CSR? 
 

2. GRI 

2.1. Hvorfor anvende rapporteringsværktøjet GRI? 
2.1.1. Hvilke fordele er der ved at anvende GRI? 
2.1.2. Hvad er de største udfordringer ved at anvendelse GRI? 
2.2. Hvor vigtigt er certificeringsdelen af GRI? 
2.3. Hvilken værdi er der for virksomhederne ved at få rapporteringen valideret? (GRI check-

ed/Revideret) 
2.4. Hvilke udviklingsmuligheder er der for virksomhederne i GRI? (A = endestation?) 
2.4.1. Vil GRI at virksomhederne skal ende ud i en A-rapportering?  
2.5. I hvilken retning ser du GRI udvikle sig?  
2.6. I hvor høj grad tror du at intentionen med GRI opfyldes? 
2.7. Hvilken effekt har de manglende Sector Supplements for værditilførslen til virksomhederne når de 

anvender af GRI? 
2.8. Ifølge notat fra E&S42 er det kun 37 % af virksomhederne(omfattet af lovkravet), der redegør for 

resultaterne af deres arbejde med samfundsansvar. Tror du at en større udbredelse af GRI vil 
kunne højne denne andel? 

2.9. UN Global Compact’s indflydelse på GRI? 
2.10. Hvad skal der til for at GRI bliver mere anvendeligt? 
2.11. Alternativer til GRI? 
 

3. Interessenter 

3.1. Hvilken værdi tror du at virksomhedernes interessenter opnår ved at GRI anvendes? 
3.2. Tror du at anvendelsen af GRI gør CSR rapporteringerne mere sammenlignelige? 
3.3. Hvilken værdi tror du at det giver interessenterne at CSR rapporteringen bliver valideret? 
3.4. I hvor stor grad tror du at konsulent husene er med til at fremme udbredelsen af GRI? 
 

 

                                                      
42

 ”Samfundsansvar og Rapportering i Danmark - Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven”, August 2010 
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BILAG 6 - Interviewguide, Investorinterviews 
 
1. CSR Rapportering 

1.1. Hvilke oplysninger ønsker I som investor af CSR rapporteringen? 
1.2. Hvor stor en detaljeringsgrad ønsker I i rapporteringen (få meget specificerede emner, eller man-

ge emner på mere overordnet niveau)? 
1.3. Øger det virksomhedernes værdi, at de laver en god CSR rapportering? 
1.3.1. Øger det investorernes interesse, at virksomhederne laver en god CSR rapportering? 
 

2. GRI 

2.1. Hvilken værdi giver det for Jer, at GRI anvendes som skabelon til CSR rapportering? 
2.2. Er der nogen svagheder ved opbygningen af GRI? 
2.3. Er GRI optimalt indrettet i forhold til de informationer I søger? 
2.3.1. Hvilke informationer søger I, og leverer GRI disse? 
2.4. Hvordan kunne GRI udvikles, så det ville give mere værdi for investorerne? 
2.5. Hvad betyder niveauet virksomheden rapporterer efter på GRI? 
2.6. Hvilken betydning har det for Jer, at GRI rapporteringen er valideret? 
2.7. Gør GRI CSR rapporteringerne mere sammenlignelige? 
2.7.1. Gør GRI CSR rapporteringerne mere transparente? 
2.8. Hvilke udfordringer er der for investorerne ved at virksomhederne anvender et statisk værktøj til 

at rapportere. 
  

3. Virksomheder 

3.1. Hvilke fordele giver det virksomhederne, at de rapporterer om deres CSR? 
3.2. Kan det være negativt for virksomhederne at rapportere om deres CSR? 
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BILAG 7 - Interviewhæfte 

 

Interviewhæftet indeholder transskriberingerne af alle vores interviews og er placeret separat da det er 

stemplet fortroligt. 

Indholdsfortegnelse, interviewhæfte  

INTERVIEW 1 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: C, Coloplast  

INTERVIEW 2 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: C+, Carlsberg   

INTERVIEW 3 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: B, Erhvervs Kredit Fonden (EKF)  

INTERVIEW 4 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: B+, DONG  

INTERVIEW 5 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: A, Novozymes  

INTERVIEW 6 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: A+, Novo Nordisk  

INTERVIEW 7 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: -, TORM  

INTERVIEW 8 - Virksomhedsinterview, GRI niveau: -, PFA  

INTERVIEW 9 - Investorinterview, ATP  

INTERVIEW 10 - Investorinterview, Danske Capital  

INTERVIEW 11 - Ekspertinterview, Nils Thorsen, Ernst & Young  
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BILAG 8 - Interviews, digitale lydfiler på CD 
 

Alle interviews er optaget på digitale lydfiler, der er brændt ned på en CD, der er placeret bagerst  


