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Baggrund 

Emnet for denne afsluttende opgave udspringer af tanker jeg har gjort mig gennem små 10 år som 

kommunalansat økonomikonsulent – de sidste fire år i Vallensbæk Kommune. Jeg har i flere sammenhænge 

haft behov for oplysninger om de virksomheder, som kommunen handler med, og i den sammenhæng taget 

udgangspunkt i årsregnskaberne – ofte uden at få svar på mine spørgsmål. 

I februar 2017 havde Danske Kommuner en artikel, hvor certificeringsinstitutionen FSC Danmark kritiserede 

kommunernes manglende dokumentationskrav, når der købes miljømærkede produkter. Staten og 

Kommunernes Indkøbsservice (SKI) svarede, at systemet er baseret på tillid. Et par måneder senere, i april 

2017, afdækkede TV2 i dokumentaren ”Illegal i Danmark”, hvordan nogle af de vognmandsfirmaer, som 

nemlig.com benytter, havde chauffører uden opholdstilladelse ansat. Endelig blev hjemmehjælpsfirmaet Din 

Flexible Service begæret konkurs i løbet af sommeren. 

De ovenstående eksempler er bare et udsnit fra et enkelt år og berørte Vallensbæk Kommune på forskellig 

vis. Vallensbæk Kommune køber miljømærkede produkter under SKI-rammeaftalerne, nemlig.com er 

leverandør ved alle fødevarekøb på kommunens daginstitutioner og Din Flexible Service stod frem til sin 

konkurs for ca. 14 pct. af personlig og praktisk hjælp til kommunens ældre borgere. I alle tilfælde gav 

episoderne anledning til overvejelser om, hvorvidt vi kunne have gjort noget anderledes. 

Det er kendetegnende for de virksomheder, Vallensbæk Kommune – og givetvis de øvrige 97 kommuner – 

samarbejder med, at de er forholdsvis små. Nedenstående figurer viser fordelingen efter regnskabsklasse for 

virksomheder, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven og hvor Vallensbæk Kommune købte for mere 

end 50.000 kr. i 2017 (414 virksomheder i alt): 

  

Jeg vil i dette projekt forsøge at lægge et CSR perspektiv på mellemstore virksomheders eksterne 

rapportering og hermed undersøge, om dette er en farbar vej for at øge den gennemsigtighed, jeg som 

kommunalansat efterspørger. 

Regnskabsklasse B
53,6%

Regnskabsklasse C 
(mellem)

15,1%

Regnskabsklasse C 
(stor)
13,4%

Regnskabsklasse D
2,2%

Regnskabsklasse A
15,6%
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Resumé 

Projektet handler om udarbejdelse af CSR rapporter i mellemstore virksomheder. Kravet om at handle etisk 

ansvarligt – og ikke mindst kunne dokumentere dette – er voksende og kan i stigende grad forventes at blive 

rettet mod virksomheder, der ikke er omfattet af årsregnskabslovens krav om redegørelser for 

samfundsansvar. Mellemstore virksomheder har typisk en mere uformel organisation, mindre indflydelse på 

deres omgivelser og færre ressourcer til strategiske opgaver. En forventning om, at disse virksomheder kan 

præsentere en CSR rapport, kan dermed resultere i en administrativ byrde. Problemformuleringen spørger 

derfor ind til, hvordan en mellemstor virksomhed kan udarbejde en CSR rapport i praksis. 

Med CSR rapport forstå i dette projekt en rapport aflagt efter standarderne Global Reporting Initiative (GRI). 

Problemformuleringen besvares gennem dels en kvantitativ analyse af 32 virksomheders CSR rapporter og 

dels en kvalitative analyse af én af disse virksomheders CSR rapport. Den kvantitative analyse sammenligner 

16 små og mellemstore virksomheder med 16 store virksomheder med henblik på at identificere systematiske 

forskelle. Den kvalitative analyse går i dybden med én konkret virksomheds arbejde med CSR. Analysen er 

baseret på den antagelse, at de analyserede virksomheder har gjort sig erfaringer med GRI standarderne i 

praksis og derfor er værd at undersøge nærmere. Analysen kommer ikke ind på, hvordan læserne af CSR 

rapporterne opfatter dem, eller om rapporterne på anden vis bidrager til at skabe positiv opmærksomhed 

omkring de undersøgte virksomheder. 

Det konkluderes, at mellemstore virksomheder kan tillade sig at arbejde med færre standarder end store 

virksomheder. Der peges desuden på nogle ”typiske” standarder. Det konkluderes desuden, at CSR rapporten 

bør ses som et ledelsesværktøj, der dels kan bruges til en fremadrettet kommunikation både udadtil og 

indadtil og dels til at formalisere organisationen, idet arbejdet med målfastsættelse, registrering, 

målopfølgning, m.v. kræver, at virksomheden arbejder systematisk. 

Endelig peges der på, at mellemstore virksomheder på grund af deres størrelse har nogle fordele i arbejdet 

med CSR rapportering. For eksempel kan stærke værdier – snarere end stakeholders forventninger – lægges 

til grund for CSR arbejdet og der kan anlægges en eksperimenterende tilgang, hvormed CSR rapporten bliver 

en læringsproces og ikke nødvendigvis en perfekt rapport i første hug. 
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1. Indledning og problemstilling 

1.1. Indledning: Corporate social responsibility i Danmark 

Corporate social responsibility – eller blot CSR – er en samlebetegnelse for beslutninger og handlinger i en 

virksomhed, der rækker ud over virksomhedens rent finansielle mål. Med en CSR politik forholder 

virksomheden sig således til den bredere impact, den har på samfundet, og forpligter sig over for andre 

interessenter end ejerne. Eksempler omfatter arbejdsmiljøtiltag (rettet mod ansatte), fravær af miljøgifte i 

produkter (rettet mod kunderne), donationer til velgørenhed (rettet mod specifikke grupper) og reduceret 

CO2 udledning (rettet mod samfundet som helhed). 

Andre ord er blevet brugt om det samme fænomen, f.eks. the triple bottom line med henvisning til en balance 

mellem sociale, miljømæssige og finansielle forhold samt license to operate, der signalerer, at en virksomhed 

må have opbakning fra det samfund, den er en del af. I Danmark har betegnelsen ”samfundsansvar” vundet 

indpas som Erhvervsstyrelsens foretrukne betegnelse (Vallentin 2015: 39). I alle tilfælde er der tale om tiltag, 

som en virksomhed frivilligt vælger med henblik på at sikre efterlevelse af sit værdigrundlag eller etiske 

standarder. Værdigrundlaget vil af samme grund typisk ligge ud over lovgivningens krav og være forankret i 

virksomhedens måde at drive forretning på. Eksempelvis skriver Novo Nordisk i deres Communication on 

progress 2017 at: ”The Triple Bottom Line principle is anchored in the company’s Articles of Association and 

the Novo Nordisk Way as the way we do business” (Novo Nordisk 2018: 4). Værdier er imidlertid både 

kontekstuelle og dynamiske. Det specifikke indhold af en CSR politik – dét samfundet opfatter som rimeligt 

– må derfor altid ses i relation til den sociale og historiske kontekst (Nielsen & Thomsen 2009: 178-179). 

At CSR tiltag rækker ud over virksomhedens rent finansielle mål behøver ikke at betyde, at de er en dårlig 

forretning. En række tilgange til CSR, der kan samles under et ”business case” perspektiv, har kædet CSR 

aktiviteter sammen med virksomhedens finansielle præstation. I dette perspektiv ses CSR ikke som et mål i 

sig selv, men som en investering, hvor f.eks. lavere personaleudskiftning eller konkurrencefordele gennem 

differentiering retfærdiggør udgifterne til CSR (Carroll & Shabana 2010: 95-100). En variant af dette omtales 

som et ”shared value” perspektiv. I en artikel fra 2006 beskriver strategiteoretikerne Michael Porter og Mark 

Kramer, hvordan erhvervslivet og samfundet bør ses som gensidigt afhængige. Virksomheder skaber 

arbejdspladser, vækst og innovation. Men virksomhederne har selv brug for bl.a. en veluddannet 

arbejdsstyrke, sundhedsydelser og et effektivt retssystem. Gennem målrettede investeringer i samfundet 

kan virksomheder dermed opnå fordele på længere sigt. Som eksempel nævnes bl.a. Microsofts ”Working 

Connections” partnerskab, hvor IT-udstyr og ekspertise stilles til rådighed for gymnasier med henblik på at 

øge det fremtidige udbud af IT-specialister (Porter & Kramer 2006: 89). 
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I Danmark har staten taget aktivt del i udbredelsen af CSR siden midten af 1990’erne. Dette kan synes 

paradoksalt i lyset af, at CSR bygger på virksomheders frivillige engagement – eller selvregulering – samt at 

Danmark allerede har en veludbygget lovgivning om bl.a. arbejdsmiljø, naturbeskyttelse og socialpolitik samt 

et trepartssamarbejde omkring arbejdsmarkedspolitikken. Forklaringen kan findes i et ønske fra statens side 

om at adressere forhold, hvor traditionel retlig regulering har vist sig utilstrækkelig (Midttun et al. 2015: 489-

490) eller et mere generelt skifte i retning af soft law (Vallentin 2015: 35-36). 

Med initiativet ”Det angår os alle” fra 1994 appellerede den daværende regering til, at erhvervslivet påtog 

sig et ansvar for at integrere marginaliserede grupper så som nydanskere, langtidsledige og handicappede på 

arbejdsmarkedet. Argumentet var, at det var i virksomhedernes egen interesse at påtage sig et sådan ansvar, 

da det kunne sikre adgang til arbejdskraft, større medarbejdertilfredshed og et godt image. Det politiske 

fokus var dog eksklusivt på social- og arbejdsmarkedsområderne og der blev ikke gjort ansats til at sætte en 

bredere CSR-dagsorden (ibid.: 38). Dette skete først efter regeringsskiftet i 2001, hvor Erhvervsstyrelsen 

igangsatte en række initiativer i form af bl.a. seminarer, guidelines og uddannelsesforløb for at fremme 

brugen af CSR blandt danske virksomheder. CSR blev fremmet som et bredere fænomen under begrebet 

”samfundsansvar” – mere præcis blev formuleringen ”forretningsdrevet samfundsansvar” benyttet, da 

argumentet nu lød, at CSR aktiviteter kunne understøtte vækst, værdiskabelse og konkurrencedygtighed i en 

globalt verden (ibid.: 39).  

I forlængelse af Erhvervsstyrelsens initiativer fremlagde regeringen i 2008 Handlingsplan for virksomheders 

samfundssvar. Blandt initiativerne i handlingsplanen var bl.a. en tilføjelse til årsregnskabsloven, hvor større 

virksomheder blev pålagt at redegøre for deres samfundsansvar (Regeringen 2008: 7). Med 

årsregnskabslovens § 99 a har virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D således siden 2009 skulle supplere 

ledelsesberetningen med en redegørelse for deres politikker for samfundsansvar, hvordan disse omsættes 

til handling og med hvilke resultater. Bestemmelsen er et ”følg eller forklar” princip, der betyder, at de 

omfattede virksomheder ikke er forpligtet til at have en CSR politik, men at dette i så fald skal oplyses. 

Efter regeringsskiftet i 2011 fremlagde den nytiltrådte regering i 2012 handlingsplanen Ansvarlig vækst. Heri 

videreførtes perspektivet om ”forretningsdrevet samfundsansvar” og der blev suppleret med bl.a. 

henstillinger til kommuner og regioner om at bidrage til at fremmer ansvarlighed gennem deres indkøb og 

øvrige aktiviteter (Regeringen 2012: 13). Desuden fremhævedes et ønske om mere gennemsigtighed og en 

mindre justering af årsregnskabslovens § 99 a (ibid.: 11). Med implementeringen af EU’s regnskabsdirektiv 

2013/34/EU og en ophævelse af grønne regnskaber efter miljøbeskyttelsesloven er der senest indført 

minimumskrav til indholdet af årsregnskabslovens § 99 a, der nu bl.a. skal omfatte miljø, medarbejderforhold 

og menneskerettigheder, og der skal oplyses om væsentlige risici i forhold til politikkerne. 
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Landets kommuner har fulgt henstillingerne om at benytte især deres økonomiske styrke til at fremme CSR 

blandt landets virksomheder. I et interview fra 2011 med den tidligere formand for Kommunernes 

Landsforening, Jan Trøjborg, blev det spået, at kommunerne fremover vil stille mere præcise CSR krav og at 

det – med skyldig hensyntagen til prisen – vil blive almindeligt, at kommunerne efterspørger dokumentation 

for, hvordan produkter er kommet til verden. Kommunerne vil lægge sig i slipstrømmen af de statslige 

initiativer, så der opstår en fælle linje i de krav, virksomheder kan forvente at møde fra stat, regioner og 

kommuner (interview med Jan Trøjborg i Djursø & Drejer 2011: 147). 

Siden er forskellige initiativer til at fremme ansvarlighed dukket op. Mange kommuner har indgået 

samarbejder med de landsdækkende initiativer ”Dansk Initiativ for Etisk Handel” og ”Partnerskab for 

Offentlige Grønne Indkøb” og er begyndt at stille CSR krav i indkøbspolitikker, ofte med henvisning til FN’s 

Global Compact, ILO’s konventioner og forskellige miljøcertifikater. Nogle kommuner, som f.eks. København 

og Roskilde, forbeholder sig ret til at kræve dokumentation af leverandøren og andre, som f.eks. Sønderborg, 

betoner at indkøbspolitikkerne gælder alle indkøb, ikke kun udbud efter udbudsloven. Yderligere uddeles i 

stigende grad kommunale CSR priser til lokale virksomheder, der har udmærket sig ved deres social 

engagement, som f.eks. at ansætte sårbare ledige eller at engagere sig i lokale projekter for udsatte 

mennesker. 

Bevægelsen blandt kommunerne er blevet hjulpet på vej med vedtagelsen af en egentlig udbudslov fra 2016, 

der har givet dem mulighed for at stille krav om miljømæssig eller social mærkning i udbud, og samtidig givet 

virksomheder mulighed for at benytte ”anden passende dokumentation” ud fra en tids- eller 

ressourcevurdering (udbudslovens §§ 157-158). Sidstnævnte passage er møntet på små- og mellemstore 

virksomheder. 

1.2. Problemfelt: CSR kommunikation i mellemstore virksomheder 

Virksomheder, der handler med kommuner, kan altså forvente at bliver mødt med et stigende krav om at 

kunne redegøre for andre forhold end blot produktets kvalitet og pris. Fra virksomhedernes perspektiv 

betyder dette, at det ikke er nok at udvise samfundsansvar – det er tillige vigtigt at kommunikere dette til 

virksomhedens stakeholders. CSR kommunikation bliver dermed et vigtigt element i opbygningen af et godt 

omdømme og langsigtede relationer til forskellige stakeholders, herunder både nuværende og potentielle 

medarbejdere og kunder (Morsing & Schultz 2006: 325). CSR kommunikation er imidlertid et tveægget sværd. 

For det første er det tidskrævende (ibid.: 335). For et andet tiltrækker virksomheden sig opmærksomhed på 

godt og ondt. Begynder en virksomhed at oplyse om sine CSR aktiviteter, vil en kritisk offentlighed formentlig 

begynde at grave i, om det nu også er så godt, som virksomheden siger (Morsing et al. 2008: 97). For det 

tredje er det ikke ligegyldigt hvad og hvordan der kommunikeres. Selvom stakeholders tillægger en 
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virksomheds CSR aktiviteter stor værdi, kan en for direkte kommunikation omkring disse blive opfattet som 

forsøg på manipulation og dermed påvirke virksomhedens omdømme negativt (Du et.al. 2010: 10; Morsing 

et al. 2008: 102). For det fjerde har forskellige stakeholders forskellige forventninger til virksomheden. I 

værste fald er disse forskellige forventninger uforenelige (Heikkurinen & Ketola 2012: 330). 

Alle virksomheder, der arbejder med CSR, står med disse kommunikationsudfordringer, men små og 

mellemstore virksomheder står i en særlig situation, der giver nogle yderligere udfordringer, men samtidig 

nogle muligheder. Små og mellemstore virksomheder træffer typisk flere beslutninger på et usystematisk og 

mere personbåret grundlag. Dette kan bl.a. henføres til, at mindre virksomheder orienterer sig mere mod 

deres nære omgivelser og mindre mod universelle principper, at organisationen er mindre hierarkisk og 

dermed efterlader mindre rum til professionelle strateger eller kommunikationsfolk samt at langsigtede 

relationer til et mindre antal stakeholders prioriteres gennem opbygning af netværk og tillid (Spence 2016: 

34; Vázquez-Carrasco & López-Pérez 2013: 3213-3214). Hertil kommer, at mindre virksomheder i sagens 

natur har mindre magt og dermed må være i stand til at tilpasse sig pres fra større konkurrenter, 

forbrugergrupper eller offentlige myndigheder med den konsekvens, at de ikke kan sætte en dagsorden 

gennem en én-vejs kommunikation. De må i stedet lære at aflæse tendenserne i tiden (Spence 2016: 32). 

Endelig er meget af CSR terminologien udviklet i relation til store virksomheder og fremstår teknisk og 

ukonkret for små og mellemstore virksomheder. Dette kan betyde, at disse virksomheder faktisk har en 

række aktiviteter, der kan betragtes som CSR, men uden at de er bevidste om det (Vázquez-Carrasco & López-

Pérez 2013: 3212). 

Sammenfattende fremstår arbejdet med CSR i små og mellemstore virksomheder gennemgående som ikke-

systematisk, ustruktureret og ikke-formaliseret (ibid.: 3211). Små og mellemstore virksomheder har dog 

samtidig nogle fordele. Deres størrelse og fladere organisation kan give dem en større fleksibilitet. Det 

mindre antal stakeholders og i mange tilfælde en tilknytning til lokalsamfundet eller lokale netværk giver 

mulighed for at opbygge stærke relationer. Hvis disse fordele kombineres med en mere systematisk 

formidling af CSR aktiviteter, kan små og mellemstore virksomheder forbedre deres konkurrencemæssige 

position i forhold til en kommunal sektor, der i stigende grad lægger vægt på andre forhold end pris og 

kvalitet. 

1.3. Problemformulering 

Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: 

Hvordan kan mellemstore virksomheder udforme en CSR rapport til kommunikation af deres 

samfundsansvar? 
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1.4. Uddybning af problemformuleringen 

Mellemstore virksomheder 

Opgavens fokus er på mellemstore virksomheder og de overvejelser, de må gøre sig ved udarbejdelsen af en 

CSR rapport. Problemstillingen peger på, at bl.a. mellemstore virksomheder i den forbindelse står med nogle 

særlige udfordringer på grund af deres størrelse, men at størrelsen muligvis kan vendes til også at give dem 

nogle fordele, som store virksomheder ikke har. 

Opmærksomheden har typisk samlet sig om store virksomheder, da kravet om at udvise ansvarlighed har 

gået hånd i hånd med virksomhedernes magt (Beal 2014: 29-30). Som beskrevet ovenfor er der en bevægelse 

i retning af, at kravet om at udvise samfundsansvar strækkes til også at omfatte mindre virksomheder – i 

hvert fald når der ses på tendenserne i den offentlige sektor. Dette betyder ikke nødvendigvis, at 

forventningerne til indhold og formidling er de samme som til store virksomheder. 

Preuss & Perschke (2010) har foreslået at se virksomhedsstørrelse som et kontinuum. Ved at identificere 

yderpunkterne fås en mere smidig afgrænsning, hvor mellemstore virksomheder kan forventes at indeholde 

elementer fra både små og store virksomheder. Små virksomheder kan således karakteriseres ved én eller få 

ejere, der typisk også er ansat i virksomheden. I det omfang, der er eksternt ejerskab, vil relationen mellem 

ejere og ledelse være uformel og antallet af eksterne ejere være lille. Forretningsmæssigt vil små 

virksomheder fortrinsvis satse på nichemarkeder og udnytte deres flade organisationsstruktur. I kontrast 

hertil vil store virksomheder i højere grad benytte kapitalmarkederne og/eller indgå i forgrenede netværk. 

Dette giver dels en adskillelse af ejerkreds og ledelse, der på sin side bliver mere professionaliseret, og dels 

et større antal stakeholders, der kan have forskellige interesser i virksomheder. Store virksomheder har 

desuden en mere kompleks organisation med funktionel specialisering og et sats på at opnå stordriftsfordele 

(ibid.: 535). 

Et sted imellem disse yderpunkter findes mellemstore virksomheder. Væksten fra lille til mellem vil typisk 

kræve ekstern finansiering og dermed et første skridt i retning af en adskillelse af ejere og ledelse. Kontakten 

til eksterne stakeholders tager udgangspunkt i personlige relationer, men formaliseringen øges og 

virksomheden begynder at arbejde mere professionelt med strategier, markedsanalyser, m.v. Den 

mellemstore virksomhed begynder at opleve kommunikations- og koordinationsproblemer, hvilket fører til 

en begyndende funktionel differentiering af organisationen, dog fortsat med ledelsen involveret i flere 

diskretionære beslutninger end i en stor virksomhed (ibid.: 534). 

Samfundsansvar 

Samfundsansvar (eller CSR) er indledningsvis beskrevet som en samlebetegnelse for beslutninger og 

handlinger, hvormed en virksomhed forpligter sig mod andre interessenter end ejerne. På et abstrakt niveau 
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handler samfundsansvar om, hvordan en markedsøkonomi fungerer. Det idealtypiske billede på et marked 

er, at når alle aktører hver især følger deres egne interesser, opstår der en ligevægt på samfundsniveau. I 

praksis indtræder denne ligevægt imidlertid ikke altid. Begreber som eksternaliteter og kollektive 

handlingsproblemer er benyttet om de situationer, hvor varetagelse af egeninteresse fører til et ringere 

kollektivt resultat. Samfundsansvar er et svar på sådanne problemer, da virksomheder med en politik for 

samfundsansvar netop ser ud over deres egeninteresser. I praksis kan dette gøres på mange måder, f.eks. 

gennem certificeringer, standarder, code of conduct eller støtte til civilsamfundsorganisationer.  

I denne opgave er fokus lagt på kommunikation af samfundsansvar i form af en CSR rapport. Samfundsansvar 

er defineret i overensstemmelse med Global Reporting Initiative (GRI) standarderne. GRI benytter betagelsen 

bæredygtig udvikling, der indebærer en imødekommelse af nutidens behov uden at kompromittere 

fremtidige generationers mulighed for at imødekomme deres behov. I forlængelse heraf arbejdes med 

perspektiverne økonomi, miljø og sociale forhold. Det nærmere indhold defineres i relation til den enkelte 

virksomheds kontekst og rapporteres gennem en række topics, som virksomheden udvælger efter deres 

impact på omgivelserne og stakeholders’ interesser. 

Kommunikation og bevidsthed 

Brugen af GRI standarderne til at konkretisere en virksomheds samfundsansvar lægger op til udarbejdelsen 

af en rapport. Hvis dette arbejde skal bidrage til et bedre image eller opbygning af relationer, må rapporten 

formidles til stakeholders. Det er i formidlingen, at stakeholders opnår bevidsthed om virksomheden som 

(ideelt set) er en ansvarsbevidst aktør. 

GRI standarderne angiver ikke én enkelt metode til at formidle CSR aktiviteterne, men derimod en række 

kvalitetsparametre, der skal tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport, herunder 

detaljeringsgrad og balance mellem positive og negative forhold. Disse parametre kan suppleres med andre 

betragtninger på formidling som f.eks. brug af forskellige medier, konsistens i kommunikationen på tværs af 

disse medier samt inddragelse af medarbejderne som ambassadører for virksomheden. 

Opgaven undersøger ikke effekten af CSR kommunikation i forhold til f.eks. omdømme, relationsopbygning, 

tillid eller øget salg. Det kan dog påpeges, at omdømme er blevet et meget vigtigt kriterium, når omverdenen 

vurderer virksomheder. Omdømme er en effektiv måde at differentiere sig på, ligesom shitstorme – 

berettigede eller ej – kan have store negativ konsekvenser, hvis ikke virksomheden har et beredskab til at 

imødekomme dem (Coombs & Holladay 2012: 35-36). 
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Udformning af en rapport 

Som beskrevet ovenfor defineres en CSR rapport i dette projekt i overensstemmelse med GRI standarderne 

og som det vil fremgå af metodekapitlet er analysen foretaget på virksomheder, der anvender disse, med 

henblik på at høste erfaringer herfra. For at kunne diskutere udformningen af CSR rapporter på et mere 

generelt plan, lægges en række teoretiske perspektiver ned over dette arbejde. Disse kan ses som væsentlige 

overvejelser, en virksomhed må gøre sig, hvis CSR rapporten skal fremstå troværdig. De teoretiske 

perspektiver omfatter: 

 CSR og forretningsstrategi (afvejning af forretningsmæssige og samfundsmæssige hensyn samt CSR i 

forhold til produktkvalitet). 

 Involvering af stakeholders i udformning af rapporten (hvem og med hvilket formål). 

 Kommunikationsstrategi (indirekte kommunikation og rimelig ressourceanvendelse). 

 Indholdsmæssige overvejelser (hvilke og hvor mange topics, formidling af politikker, handlinger eller 

impacts samt med hvilken detaljeringsgrad). 

 Evaluering og feedback (måling og vurdering af resultater, involvering af stakeholders i fortolkningen 

samt ekstern revision). 

De teoretiske perspektiver er udvalgt, så de så vidt muligt dækker overvejelser i forbindelse med udformning 

af en CSR rapport. Der skeles imidlertid ikke til virksomhedsstørrelse. Dette vil blive gjort i den empiriske 

analyse, hvor perspektiverne lægges til grund for en undersøgelse af, hvordan mellemstore virksomheder 

kan udforme CSR rapporter. 

1.5. Kapitelgennemgang 

Kapitel 1 har introduceret CSR begrebet og sat det ind i en samfundsmæssig kontekst. Der kan peges på 

forskellige årsager til det stigende fokus på virksomheds samfundsansvar. I dette projekt er vægten lagt på 

den offentlige sektors stigende brug af CSR som supplement til traditionelle reguleringsformer. Kapitlet rejser 

herefter den problemstilling, at bl.a. mellemstore virksomheder, der ønsker at udarbejde CSR rapporter, kan 

støde ind i nogle udfordringer med hensyn til ressourcer, systematik og indflydelse. Problemformuleringen 

spørger til, hvordan sådanne virksomheder kan udarbejde en CSR rapport i praksis. 

Kapitel 2 behandler projektets teori. Dette kapitel er forholdsvis langt, da det ud over en teoretisk diskussion 

af CSR rapportering også gengiver årsregnskabslovens krav til store virksomheders redegørelse for 

samfundsansvar samt introducerer GRI standarderne. Referencen til årsregnskabsloven er medtaget, da den 

illustrerer den offentlige sektors tilgang til CSR. GRI standarderne er beskrevet, da de CSR rapporter, der 

analyseres, er udarbejdet efter disse standarder. 



Afgangsprojekt HD(R)          Morten Svenningsen Maj 2018 

12 
 

Kapitel 3 beskriver projektets metode. Problemstillingen er besvaret ved at analysere en række mellemstore 

virksomheder, der har benyttet GRI standarderne. Analysen er delt i en kvantitativ og en kvalitative analyse. 

Fremgangsmåden for begge analyser beskrives. Kapitlet rundes af med nogle refleksioner over den valgte 

metodes kvalitet og potentielle svagheder. 

Kapitel 4 gennemfører analysen. Kapitlet er delt i hhv. en kvantitativ analyse af 32 virksomheder, heraf 16 

små og mellemstore virksomheder og 16 store sammenligningsvirksomheder, og en kvalitativ analyse af én 

mellemstor virksomhed. Analyserne samles op i to delkonklusioner. 

Endelig giver kapitel 5 en samlet konklusion, der besvarer projektets problemformulering. Der gives desuden 

nogle betragtninger på, hvordan konklusionen kan lægges til grund for et videre arbejde med 

problemstillingen. 
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2. Teori 
I det følgende kapitel gennemgås opgavens teoretiske perspektiv. Indledningsvis gennemgås 

årsregnskabslovens krav til store virksomheders redegørelse for deres samfundsansvar. Selvom dette krav 

ikke omfatter mellemstore virksomheder, siger det noget om, hvordan den offentlige sektor søger at fremme 

virksomheders arbejde med CSR. Efterfølgende gennemgås Global Reporting Initiative (GRI) standarderne. 

Vægten i denne gennemgang vil være på principperne, mens de enkelte disclosures kun berøres sporadisk. 

Afslutningsvis sættes GRI standarderne ind i en teoretisk ramme, der gør det muligt at identificere de 

væsentligste forhold, som en virksomhed må forholde sig til ved udarbejdelse af en CSR rapport.  

2.1. Årsregnskabslovens krav om supplerende redegørelse for samfundsansvar 

Dette afsnit behandles forholdsvis kortfattet, da det ikke har en selvstændig analytisk værdi, men tjener som 

baggrundsviden om, hvordan CSR er udlagt i Danmark. Præsentationen er baseret på forarbejderne til de 

sidste tre ændringer af årsregnskabsloven1. 

2.1.1. Tilføjelse til årsregnskabsloven om redegørelse for samfundssvar 

Årsregnskabslovens krav i § 99 a om en redegørelse for samfundsansvar blev vedtaget af et bredt flertal i 

2008 og trådte i kraft d. 1. januar 2009.  

Bestemmelsen var en udløber af den daværende regerings Handlingsplan for virksomheders samfundssvar 

og bygger på den betragtning, at øget international samhandel og arbejdsdeling har skabt en række 

udfordringer i relation til arbejdsforhold, miljø og klima. I en global informationsstrøm forventes dette at 

blive spørgsmål, som virksomheder og investorer i stigende grad vil blive konfronteret med. De 

virksomheder, der forholder sig aktivt til deres samfundsansvar og formidler dette til offentligheden, vil 

dermed stå stærkere i den internationale konkurrence. Dette omtales som ”forretningsdrevet 

samfundsansvar”, der henviser til, at samfundsansvar må blive en del af virksomhedens kerneforretning. 

Kravet om at redegøre for samfundsansvar omfatter virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D. På 

lovændringens tilblivelsestidspunkt omfattede dette ca. 1.100 virksomheder. Denne afgrænsning blev dels 

begrundet i, at disse virksomheder har en særlig samfundsøkonomisk betydning, og dels i at der ville være 

tale om en forholdsvis stor administrativ byrde for små og mellemstore virksomheder. Det fremgår dog af 

                                                           
1 Forarbejderne kan findes på Folketingets hjemmeside:  
Indføjelse af § 99 a (http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l5/index.htm), anerkendelse af flere standarder ved 
redegørelse for samfundsansvar (http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l23/index.htm) og indarbejdelse af 
direktiv 2013/34/EU (http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l117/index.htm). 

http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l5/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l23/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l117/index.htm
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lovforslaget, at der ikke er noget til hinder for, at små og mellemstore virksomheder redegør for deres 

samfundsansvar, og at de tillige vil kunne drage konkurrencemæssige fordele af dette. 

Årsregnskabslovens krav i § 99 a er formuleret som et ”følg eller forklar” princip. Det vil sige, at 

virksomhederne som udgangspunkt skal redegøre for deres samfundsansvar. I fald de ikke har politikker for 

samfundsansvar, skal de oplyse dette. Bestemmelsen stiller dermed ikke i sig selv krav om, at virksomheder 

skal have politikker for samfundsansvar eller hvordan de skal arbejde med samfundsansvar. 

I det omfang, en virksomhed arbejder med samfundsansvar, blev der stillet tre indholdsmæssige krav til 

redegørelsen i form 1) politikker for samfundsansvar, 2) implementering af politikkerne og 3) en vurdering af 

resultaterne i det forgangne regnskabsår samt forventninger til fremtiden. Der blev ikke stillet yderligere 

detailkrav, da det grundlæggende princip netop er, at den enkelte virksomhed frivilligt og i en konkret 

kontekst vælger at arbejde med samfundsansvar. 

Disse tre krav følger direkte af FN's anbefalinger til indholdet af fremskridtsrapporter og er påkrævet i FN's 

”Global Compact”. Grundlæggende anbefales anvendelse af en internationalt anerkendt referenceramme, 

hvor FN’s ”Global Compact” blev fremhævet som én af flere. Andre referencerammer, der nævnes i 

lovforslaget, er OECD’s ”Retningslinjer for Multinationale Virksomheder” og Global Reporting Initiative (GRI). 

Den endelige redegørelse offentliggøres enten i tilknytning til ledelsesberetningen, som en supplerende 

beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside med en henvisning i ledelsesberetningen. 

2.1.2. Tilføjelse af flere anerkendte standarder for rapportering om samfundsansvar 

Den oprindelige lovændring fra 2008 indeholdte en dispensationsmulighed, hvorefter virksomheder, der 

udarbejder fremskridtsrapporter som følge af tilslutning til FN's Global Compact eller FN's Principper for 

ansvarlige investeringer (PRI), kan undlade at redegøre for deres samfundsansvar efter årsregnskabslovens 

§ 99 a. Disse virksomheder kan i stedet vælge at angive i ledelsesberetningen, hvor fremskridtsrapporten kan 

findes. 

Da der findes flere anerkendte og udbredte standarder for redegørelse af samfundsansvar og da disse er i 

løbende udvikling, blev det vurderet uhensigtsmæssigt, at begrænse dispensationen til én standard. Den 

eksplicitte reference til FN's Global Compact og FN's Principper for ansvarlige investeringer blev derfor slettet 

med virkning fra 1. januar 2014 og erstattet af en bemyndigelse til, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte hvilke 

internationale rapporteringsformer, der kan træde i stedet for redegørelsen i årsregnskabslovens § 99 a. 

Bemyndigelsen er udmøntet i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter 

årsregnskabsloven, der bl.a. nævner GRI som en anerkendt standard. 
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2.1.3. Indførelse af minimumskrav til redegørelsen 

Den nuværende formulering af årsregnskabslovens § 99 a kom med implementeringen af EU’s 

regnskabsdirektiv (2013/34/EU2) i 2015 og trådte i kraft d. 1. januar 2016 – dog med en overgangsordning 

for virksomheder i regnskabsklasse C (stor), der først er blevet omfattet af ændringen fra 1. januar 2018. 

Samtidig blev et hidtidigt krav om grønne regnskaber efter miljøbeskyttelsesloven ophævet, da disse nu 

principielt var omfattet af årsregnskabslovens regler. 

EU’s regnskabsdirektiv bygger på det samme ”følg eller forklar” princip som de danske regler, men afviger på 

to punkter. For det første indførte direktivet minimumskrav til redegørelsen. Med den seneste ændring 

fremgår det nu eksplicit af årsregnskabslovens § 99 a, at virksomheder skal oplyse, om de har politikker inden 

for områderne miljø, klima, sociale forhold, medarbejderforhold, menneskerettigheder, antikorruption og 

bestikkelse samt hvad politikkerne i givet fald dækker. Yderligere skal virksomhederne beskrive deres 

forretningsmodel, de væsentligste risici i deres forretningsaktiviteter, der kan påvirke politikområderne 

negativt, samt eventuelle due diligence processer og ikke-finansielle nøglepræstationsindikator. 

For det andet indebærer direktivet, at det ikke er nok for en virksomhed blot at oplyse, at den ikke har 

politikker for samfundsansvar. Den skal tillige begrunde dette fravalg. 

Målgruppen for EU’s direktiv var smallere end kredsen af virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 99 

a. Man valgte dog at lade de nye regler gælde for alle de ca. 1.100 virksomheder, der hidtil havde været 

omfattet af kravet om redegørelse for samfundsansvar, dog med den nævnte overgangsordning for 

virksomhederne i regnskabsklasse C (stor). 

2.2. Global Reporting Initiative (GRI) standarderne 

Global Reporting Initiative (GRI) er grundlagt som en non-profit organisation i 1997 med det formål at skabe 

et sæt guidelines for ansvarlig virksomhedsadfærd. Fokus var oprindelig på miljø, men blev allerede i 1998 

udvidet til også at omfatte sociale og økonomiske forhold samt governance. Den første generation af 

guidelinesne blev offentliggjort i 2000. Guidelinesne er blevet udviklet løbende og foreligger nu i en 4. 

generation (G4) fra 2013. 

2.2.1. Definition af corporate social responsibility 

GRI benytter gennemgående ordet bæredygtighed (sustainability). Bæredygtig udvikling defineres bredt med 

henvisning til FN rapporten Our Common Future (også kendt som Brundtland rapporten) fra 1987 som 

                                                           
2 Ret beset var kravet om ”ikke-finansielle redegørelser” – der er den formulering EU reglerne anvender – ikke 
omfattet af det oprindelige regnskabsdirektiv, men blev tilføjet med ændringsdirektiv 2014/95/EU som artikel 19a. 
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udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at kompromittere fremtidige generationers mulighed for 

at imødekomme deres behov (GRI 2016a: 3). 

Standarderne bygger på den grundlæggende antagelse, at alle organisationer øver indflydelse på deres 

omgivelser. CSR rapportering bliver herefter en redegørelse for den enkelte organisations impact på 

økonomi, miljø og samfund – positivt såvel som negativt – samt hvordan organisationen reagerer på dette. 

GRI tjener som et fælles sprog, der øger transparens og sammenlignelighed. 

2.2.2. Opbygning af GRI standarderne 

GRI består af tre universelle standarder og tre serier af topic-specifikke standarder, jf. følgende oversigt (GRI 

2016a: 3): 

 
 

GRI 101 omfatter som den eneste standard ikke konkrete disclosure krav, men angiver i stedet en række 

principper vedrørende indhold, kvalitet og anvendelse, der skal følges ved udarbejdelse af en CSR rapport 

efter GRI standarderne. Principperne gennemgås mere detaljeret i de følgende afsnit. 

GRI 102 stiller krav til offentliggørelse af en række kontekstuelle oplysninger om virksomheden. Det gælder 

bl.a. formelle oplysninger som navn, beliggenhed, ejerskab, produkter, omsætning og antal medarbejdere. 

Herudover stilles en række uddybende krav til redegørelse for virksomhedens supply chain (GRI 2016b: 11), 

strategi for bæredygtighed (ibid.: 14), virksomhedsetik og arbejdet med denne (ibid.: 16-17) samt 

governancestruktur, herunder bestyrelsens sammensætning, aflønning, potentielle interessekonflikter, 

delegation af kompetencer og risikostyring (ibid.: 18-21). 
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Yderligere refererer GRI 102 direkte til GRI 101 ved at stille krav til offentliggørelse af, hvordan virksomheden 

anvender flere af de grundlæggende principper. Det gælder bl.a. virksomhedens udvælgelse og inddragelse 

af stakeholders (ibid.: 29-32) og hvordan den har udvalgt og afgrænset de topics, der rapporteres på (ibid.: 

33-34). De pågældende topics skal sammenfattes i et indeks (ibid.: 35).  

Ud over de generelle disclosures omfattet af GRI 102 er der for nogle områder udarbejdet supplerende 

sektorspecifikke disclosures, som en virksomhed frivilligt kan vælge at benytte (GRI 2016a: 18). 

GRI 103 stiller krav om en redegørelse for den ledelsesmæssige tilgang til de enkelte topics, som 

virksomheden rapporterer på. Det omfatter bl.a. hvordan de er identificeret og afgrænset (GRI 2016c: 6) 

samt hvilke politikker, forpligtelser, måltal, ansvar, ressourcer, klager og handlinger, der er taget i relation 

hertil (ibid.: 8). 

GRI 103 benyttes sammen med de enkelte topics, der fremgår af de topic-specifikke standarder. Disse er 

inddelt i kategorierne økonomi, miljømæssige forhold og sociale forhold. Hver kategori indeholder en række 

standarder med ét eller flere krav om disclosure. Alle topic-specifikke standarder starter med en reference til 

GRI 103, hvor virksomheden således skal beskrive ledelses tilgang til dette topic. Herefter angives det eller 

de disclosure krav, der er indeholdt i standarden, suppleret med vejledning til, hvordan det kan opgøres. 

I princippet skal der laves en redegørelse efter GRI 103 for hvert topic. I det omfang en redegørelse dækker 

flere topics, behøves den dog kun at blive nævnt én gang (GRI 2016c: 5). 

2.2.3. Anvendelse og udeladelser 

GRI standarderne kan anvendes på tre forskellige måder og kravene varierer herefter. Den mest omfattende 

form benævnes comprehensive og kræver, at virksomheden offentliggør alle disclosures i GRI 102 og 

medtager alle relevante topics. Med den mindre omfattende core form kan virksomheden udelade en række 

krav fra GRI 102 og den er kun forpligtet til at medtage (mindst) ét identificeret topic. (GRI 2016a: 21-23). 

Lever en virksomheds CSR rapport ikke op til én af disse to former, kan den ikke påberåbe sig at være i 

overensstemmelse med GRI standarderne. I det omfang, virksomheden har benyttet udvalgte GRI 

standarder, kan CSR rapporten dog kvalificere som GRI-referenced (ibid.: 25).  

De grundlæggende principper i GRI 101 skal følges i alle tre tilfælde, om end de for GRI-referenced alene 

vedrører de konkrete disclosures, der er lavet med reference til GRI. 

GRI standarderne refererer gennemgående til en rapport som slutprodukt. Dette er dog ikke et krav. Én 

alternativ mulighed er f.eks. at placere informationer på virksomhedens hjemmeside. Uanset formen skal der 

udarbejdet et indeks over alle disclosures suppleret med et link til deres placering. På denne måde vil der 
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altid være én indgang til rapporteringen, selvom de enkelte informationer skal findes forskellige steder (GRI 

2016b: 38). 

Det er muligt i ekstraordinære tilfælde at udelade information. Virksomheden kan f.eks. have identificeret et 

impact i sin forsyningskæde, men ikke have adgang til information om karakteren af denne. I så fald beskrives 

det hvilken information, der er udeladt, og der gives en begrundelse for udeladelsen (GRI 2016a: 24). 

Ekstern revision af den endelige CSR rapport anbefales, men er ikke et krav (GRI 2016b: 41). 

2.2.4. Krav til CSR rapportens indhold 

En CSR rapport efter GRI standarderne skal redegøre for virksomhedens aktiviteter, impacts og forventninger 

fra virksomhedens stakeholders. Disse forhold afdækkes gennem de fire principper stakeholder involvering, 

økonomisk, miljømæssig og social kontekst, væsentlighed og fuldstændighed. 

Princippet om stakeholder involvering henviser til, at virksomheden dels skal identificere sine stakeholders 

og dels overveje deres legitime forventninger og interesser. I denne proces skal virksomheden overveje, 

hvordan stakeholders, der ikke er i stand til at formidle deres forventninger, f.eks. udsatte grupper, bliver 

inddraget. En stakeholder defineres som aktører, der påvirkes af virksomhedens aktiviteter, eller som kan 

påvirke virksomhedens mulighed for at realisere sine strategier (GRI 2016a: 8). 

Princippet om stakeholder involvering kan imødekommes ved brug af forskellige metoder. Det kan f.eks. 

være gennem virksomhedens løbende aktiviteter, monitorering af medier, fokusgrupper eller videnskabelige 

artikler. Forskellige stakeholders kan have modstridende krav. I så fald må virksomheden redegøre for, 

hvordan den har afvejet disse krav. 

Ideelt set resulterer stakeholder involvering i en gensidig læringsproces. 

Den økonomiske, miljømæssige og sociale kontekst bidrager til vurderingen af virksomhedens performance. 

En vurdering af medarbejdernes lønforhold bør f.eks. ses i sammenhæng med den nationale 

medianindkomst. Ligeledes skal f.eks. vandforbrug vurderes i relation til de tilgængelige vandreserver (ibid.: 

9). 

Princippet om væsentlighed – eller materiality – er omdrejningspunkt for CSR rapporten (GRI 2014: 13). GRI’s 

topic-specifikke standarder vedrørende økonomi, miljø og sociale forhold giver en lang række potentielle 

emner for virksomheden at rapportere på. Princippet om væsentlighed angiver, hvordan de mest relevante 

af disse udvælges. Princippet har to dimensioner. For det første bør kun topics, der afstedkommer 

signifikante impacts på økonomi, miljø og sociale forhold medtages. Dette kan bl.a. vurderes ved brug af 
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ekspertudtalelser eller anerkendte vurderingsredskaber. For det andet bør kun topics, der øver betydelig 

indflydelse på stakeholders beslutninger medtages. En betydelig indflydelse indebærer, at stakeholders må 

forventes at have handlet anderledes, hvis de ikke havde modtaget den pågældende information (GRI 2016a: 

10). 

Topics skal således kun medtages i CSR rapporten, hvis de både øver et signifikant impact på omgivelserne 

og en betydelig indflydelse på stakeholders beslutninger. 

Endelig opnår CSR rapporten fuldstændighed, når alle relevante topics er omfattet og deres grænser og 

tidshorisont er beskrevet. Grænser henviser til hvor impacts forekommer. En virksomhed er efter GRI ikke 

blot forpligtet i forhold til dens direkte indflydelse på omgivelserne, men også i forhold til de indirekte 

påvirkninger, den bidrager til gennem f.eks. sin forsyningskæde eller medlemskab af interesseorganisationer 

(ibid.: 12). 

En CSR rapport aflægges typisk årligt. Med tidshorisont henvises til, at aktiviteter, der ikke giver 

nævneværdige effekter i denne periode, skal medtages, hvis de vurderes at have en langsigtet effekt. 

Sammenfattet lyder de fire principper for bestemmelse af CSR rapportens indhold således: 

Princip for indhold Engelsk betegnelse Minimumskrav 

Stakeholder involvering Stakeholder 
inclusiveness 

Virksomheden skal identificere sine stakeholders og forklare, 
hvordan den har reageret på deres legitime forventninger og 
interesser. 

Økonomisk, miljømæssig 
eller social kontekst 

Sustainability context Virksomhedens performance skal placeres i kontekst. F.eks. 
kræver en vurdering af medarbejdernes lønforhold viden om 
medianlønnen i det pågældende samfund og en vurdering af 
vandforbrug kræver viden om tilgængelige vandreserver. 

Væsentlighed Materiality Et topic skal medtages, hvis det 1) har et signifikant impact på 
økonomi, miljø og sociale forhold og 2) øver en betydelig 
indflydelse på stakeholders beslutninger. 

Fuldstændighed Completeness CSR rapporten er komplet, når den omfatter alle relevante 
topics, angiver hvor deres impacts forekommer og dækker den 
relevante tidshorisont, dvs. inkl. en vurdering af eventuelle 
langsigtede effekter. 

 

2.2.5. Krav til CSR rapportens kvalitet 

Kvalitetsprincipperne i GRI 101 skal sikre, at CSR rapporten sætter stakeholders i stand til at foretage en 

vurdering af virksomhedens håndtering af sit samfundsansvar. Dette sikres gennem de seks principper 

præcision, balance, forståelighed, sammenlignelighed, pålidelighed og rettidighed. 
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Kravet om præcision indebærer, at informationerne i CSR rapporten skal være tilstrækkelig præcise og 

detaljerede til, at stakeholder kan vurdere virksomhedens præstationer og basere sine beslutninger på denne 

vurdering (GRI 2016a: 13). 

En samlet vurdering indebærer desuden, at både positive og negative informationer skal medtages. Dette 

udlægges som balance og svarer til en unbiased formidling, hvor det bl.a. er tydeligt, hvornår der er tale om 

faktuelle oplysninger og hvornår der er tale om fortolkninger (ibid.: 13). Yderligere skal informationer 

præsenteres på en forståelig form, evt. ved brug af grafik og summationer (ibid.: 14). 

Vurderingen af virksomhedens præstationer sker ved sammenligning over tid, i forhold til virksomhedens 

mål og så vidt muligt i forhold til andre virksomheder. Der stilles derfor krav om konsistens i anvendte 

metoder og medtagede topics under hensyntagen til, at disses relevans kan skifte over tid (ibid.: 14). 

Kravet om pålidelighed indebærer, at indsamling, analyse og afrapportering af informationer skal ske på en 

sådan måde, at en ekstern part kan kontrollere deres kvalitet (ibid.: 15) og rettidighed indebærer, at CSR 

rapporten skal præsenteres tids nok til, at stakeholders kan lægge den til grund for deres beslutninger. Af 

hensyn til sammenlignelighedskravet anbefales en fast periodelængde (ibid.: 16). 

Sammenfattet lyder de seks principper for bestemmelse af CSR rapportens kvalitet således: 

Princip for kvalitet Engelsk betegnelse Minimumskrav 

Præcision Accuracy Informationer skal være tilstrækkelig præcise til at stakeholder 
kan vurdere virksomhedens performance og basere sine 
beslutninger på denne vurdering. 

Balance Balance Unbiased formidling omfattede både positive og negative 
informationer samt klar adskillelse af fakta og fortolkning.  

Forståelighed Clarity Informationer skal præsenteres på en form, der er tilgængelig 
for stakeholders med en vis viden om virksomheden og dens 
aktiviteter. 

Sammenlignelighed Comparability Konsistens i metoder og topics med henblik på sammenligning 
over tid, ift. mål og ift. andre virksomheder. 

Pålidelighed Reliability Indsamling, analyse og afrapportering bør dokumenteres på en 
sådan måde, at en ekstern part kan kontrollere kvaliteten. 

Rettidighed Timeliness Afrapportering skal ske tids nok til at den kan indgå i 
stakeholders’ beslutningsgrundlag. 
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2.3. Teoretisk diskussion af CSR rapportering i mellemstore virksomheder 

I det følgende rejses en teoretisk diskussion af CSR rapportering. Der findes ikke én sammenhængende teori 

om corporate social responsibility, hvorfor fremstillingen vil består af en række perspektiver på, hvordan der 

skabes troværdighed i en CSR rapport. I alt fem perspektiver fremhæves. I praksis hænger de forskellige 

perspektiver sammen, men er her adskilt for overblikkets skyld. 

Idet store virksomheder har været frontløberne i arbejdet med CSR, er det meste teori udviklet i relation til 

denne virksomhedsstørrelse, hvilket også præger nedenstående fremstilling. Teorien skal dermed ses som 

en generel udlægning af CSR, der vil blive benyttet som kontekst for den empiriske analyse. 

2.3.1. Corporate social responsibility som en forretningsstrategi 

En virksomhed kan have mange bevæggrunde for at arbejde med CSR, men når den vælger at bruge 

ressourcer på at offentliggøre dette arbejde, må der ligger et mere strategisk formål bag. Dette formål vil 

typisk kunne udlægges som skabelse af et positivt omdømme (Coomb & Holladay 2012: 35) eller at legitimere 

aktiviteter (Dumay et al. 2015: 4). Virksomheden kan dermed forsøge at tiltrække kunder, medarbejdere, 

investorer eller kort sagt benytte CSR som led i sin forretning. Der er i den forbindelse i hvert fald to forhold, 

virksomheden må overveje. 

Balance mellem forretningsmæssige og samfundsmæssige hensyn 

For det første må der findes en balance mellem forretningsmæssige og samfundsmæssige hensyn. Generelt 

har stakeholders et nuanceret syn på virksomheders adfærd og er bevidste om, at de må tjene penge for at 

overleve. Stakeholders accepterer derfor, at virksomheder benytter CSR kommunikation i et 

forretningsmæssigt øjemed, så længe de samtidig engagerer sig oprigtigt i samfundets ve og vel (Coomb & 

Holladay 2012: 42). Det kan ovenikøbet fremstå som mere troværdigt kommunikation, hvis virksomheden 

ikke lægger skjul på, at den er sat i verden for at tjene penge (Du et al. 2010: 10). Skepsis opstår, hvis 

stakeholders får det indtryk, at virksomhedens primære motiv for at engagere sig i CSR, er hensynet til 

forretningen, eller hvis CSR får karakter af decideret manipulation (ibid.: 10). Virksomheden må således finde 

en balance mellem forretningsmæssige og samfundsmæssige hensyn i sin kommunikation. 

Flere studier har peget på, at denne balance bedst opnås, når virksomheden engagerer sig i CSR aktiviteter, 

der har en logisk forbindelse til dens forretning. En møbelforretning, der engagerer sig i bæredygtigt 

skovbrug, fremstår dermed mere engageret end hvis den engagerer sig i folkesundhed. Fremstår den logiske 

forbindelse mellem CSR og forretning ikke tydelig, bør virksomheden forklare rationalet (ibid.: 12-13). 
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CSR kontra produktkvalitet 

For det andet må arbejdet med CSR ikke kompromittere kvaliteten i virksomhedens produkter eller services. 

Et studie – med nogle år på bagen – viste, at selvom kunder tillægger CSR stadig større betydning for 

virksomhedens omdømme, har kvalitet fortsat den største betydning (Morsing et al. 2008: 101). Et lidt nyere 

studie har desuden vist, at der for nogle produktkategorier kan være en direkte negativ sammenhæng 

mellem CSR og kundernes oplevelse af produktets kvalitet (Luchs et al. 2010: 28). Denne negative 

sammenhæng opstår i de tilfælde, hvor kunderne lægger større vægt på produktets effektivitet (strength) 

end på dets sikkerheds- og sundhedsmæssige egenskaber (gentleness), idet en vis form for brutalitet ses som 

en nødvendighed for at fremstille det bedste produkt (ibid.: 20). Kunderne tillægger her CSR aktiviteterne en 

positiv værdi, men opfatter produkterne som underlegne og undlader at købe dem.  

Omvendt forholder det sig i de tilfælde, hvor kunderne tillægger produkternes sikkerheds- og 

sundhedsmæssige egenskaber den største værdi. Her kan der opnås en positiv spillover effekt, hvor CSR 

aktiviteter associeres med større sikkerhed eller sundhed. Jo mere uhåndgribeligt produktet er – f.eks. 

medicinalprodukter, teknologi, kosmetik eller en række gourmetfødevarer – jo stærkere kan denne positive 

spillover effekt forventes at være (Chernev & Blair 2015: 1422). 

2.3.2. Involvering af stakeholders: Kontrol, konsistens og konsensus 

De første relevante spørgsmål i relation til virksomhedens stakeholder er, hvordan identificeres de? Dernæst 

kan man spørge, hvad man vil have ud af at involvere stakeholders. Vil virksomheden blot identificere 

relevante topics, vil den overbevise stakeholders eller er den interesseret i en gensidig forståelsesproces? 

Identifikation og klassifikation af stakeholders? 

En stakeholder er en aktør, der har noget på spil (”at stake”) i forhold til virksomheden. Set fra virksomhedens 

perspektiv lyder en klassisk definition, at en stakeholder kan være en hvilken som helst gruppe eller individ, 

der er i stand til at påvirke eller som bliver påvirket af virksomhedens målrealisering (Kivits 2011: 320). 

Stakeholders kan både hidrøre fra virksomhedens omgivelser, f.eks. kunder eller interessegrupper, eller fra 

virksomheden selv, typisk medarbejdere. 

Ovenstående definition af stakeholders er forholdsvis bred at arbejde med i praksis. Robbert Kivits, der 

forsker i projektledelse, har foreslået at analysere stakeholders i forhold til tre dimensioner. Hermed bliver 

det muligt at se de forskellige stakeholders’ respektive vigtighed samt hvordan de er forbundet internt. De 

tre dimensioner omfatter: 
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 ”Stakeholder salience” omfatter stakeholders magt og vigtigheden af et topic for stakeholder (Kivits 

2011: 321-322). Magt kan være økonomisk, men kan også handle om evnen til f.eks. at iværksætte 

en mediekampagne. En aktør kan have magt i forhold til virksomheden, men ikke være synderlig 

interesseret i sociale eller miljømæssige emner og dermed ikke relevant som stakeholder. Koblingen 

til topics betyder samtidig, at afgrænsningen af stakeholders bliver afhængig af, hvad virksomheden 

finder det væsentligt at rapportere på. GRI standarderne giver en betydelig fleksibilitet i denne 

vurdering (Wagner & Seele 2017: 344-345).  

 ”Stakeholders’ frames of reference” betegner den forståelsesramme, som en stakeholder tager 

udgangspunkt i, og dermed hvad, stakeholder forventer af virksomheden. Modsat de andre to 

perspektiver er forståelsesrammer typisk meget stabile over tid (Kivits 2011: 323). Forskellige 

forventninger korresponderer almindeligvis med forskellige informationsbehov, hvorfor denne 

dimension også indebærer, at virksomheden må differentiere sin kommunikation efter bl.a. 

eksperter, meningsdannere og den brede offentlighed (Du et al. 2010: 15-16). 

 ”Stakeholder networks” angiver relationerne mellem forskellige stakeholders. Stærke bånd mellem 

stakeholders kan betyde deling af viden og ressourcer samt skabelse af fælles forståelsesrammer. 

Desuden kan hele netværket være bygget op omkring én central stakeholder (Kivits 2011: 323-324). 

Sondringen mellem tre dimensioner giver en mere komplet afgrænsning og kategorisering af stakeholders i 

en konkret kontekst. Sondringen lægger desuden op til at benytte flere metoder i en kortlægning af 

stakeholders. Stakeholders’ styrke og netværk kan f.eks. afdækkes gennem ekspertudsagn eller 

observationer, mens de mere implicitte forståelsesrammer kan kræver fokusgrupper og lignende. 

Hvad er formålet med involvering af stakeholder? 

En virksomhed kan have forskellige motiver for at tage initiativ til inddragelse af stakeholders. I ét yderpunkt 

kan den forsøge at lægge låg på et kritisk emne ved at ”privatisere” den eller forsøge at overbevise 

stakeholders om det legitime i en given adfærd. I et andet yderpunkt kan formået være et oprigtigt forsøg på 

at forstå interne og eksterne stakeholders’ opfattelse af virksomheden, inkl. kritisk feedback (Ihlen et al. 

2014: 31). 

Uanset om motivet er strategisk eller mere etisk funderet skal virksomheden overveje, hvad der skal komme 

ud af stakeholder involveringen. Teoretisk kan der anlægges to synspunkter, der er gensidigt udelukkende. 

I det ene synspunkt er formålet at nå en form for konsensus mellem virksomhed og stakeholder omkring 

problemer og løsninger. På denne baggrund kan mål formuleres og det bliver muligt for virksomheden på et 

senere tidspunkt at dokumentere overensstemmelse mellem ord og handling (Guthey & Morsing 2014: 559). 
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Virksomheden får samtidig mulighed for at fortælle en sammenhængende historie om sin forretning, hvilket 

styrker troværdigheden i kommunikationen (Lock & Seele 2016: 418).  

I kontrast hertil lægger det andet synspunkt vægt på, at stakeholders’ opmærksomhed og adfærd er blevet 

mere uforudsigelig i en kompleks verden. Dette skyldes ikke mindst nye kommunikationsmidler, hvor 

holdninger skabes og spredes i digitale netværk (Schultz et al. 2013: 685). En formel stakeholderdialog 

risikerer i dette perspektiv at blive et øjebliksbillede og i det omfang virksomheden tilrettelægger sit CSR 

arbejde efter dette øjebliksbillede, risikerer den at blive blind for nye tendenser (Guthey & Morsing 2014: 

559). Ræsonnementet om at ord skal følges af handling kritiseres for at være fokuseret på fortiden og dermed 

overse, hvordan kommunikation er med til at forme fremtiden (Schultz et al. 2013: 687). Mange stakeholders 

er desuden drevet af følelser og overbevises derfor ikke af dokumenterede resultater. Disse kan i stedet føle 

sig ekskluderet fra dialogen (ibid.: 688). CSR kommunikation må kort sagt anskues som en mere åben og 

debatterende aktivitet end det første synspunkt lægger op til. 

2.3.3. Kommunikationsstrategi og brug af en tredje parts godkendelse 

Virksomheden kan benytte forskellige kommunikationskanaler, hvoraf nogle kan være én-vejs og andre 

egnede til løbende dialog. Da emnet for denne opgaver er CSR rapportering efter GRI standarderne, der 

lægger op til en rapport eller tilsvarende, vil forskellige kommunikationskanaler ikke blive gennemgået. Der 

vil i stedet blive fokuseret på brugen af en tredje part til at godkende rapporten og på betydningen af de 

ressourcer, der benyttes til at udforme en CSR rapport.  

Tredje parts godkendelse af en CSR rapport 

Den brede befolkning ser generelt positivt på virksomheders CSR aktiviteter og virksomheder kan dermed 

forbedre deres omdømme ved at kommunikere disse. Den brede befolkning er imidlertid skeptisk over for 

virksomheder, der bliver for direkte eller for aggressive i deres CSR kommunikation (Morsing et al. 2008: 

102), især i en europæisk kontekst, hvor der ikke er tradition, for at virksomheder er eksplicitte omkring deres 

samfundsansvar (ibid.: 98). Dette er andet sted omtalt som ”the self promoter’s paradox” (Morsing & Schultz 

2006: 332). En CSR rapport er en mere afdæmpet – og dermed mere troværdig – måde at kommunikere på, 

men rapporten vil typisk have et smalt publikum. Virksomheden må derfor forsøge at benytte en tredje part 

som mellemmand i formidling af rapportens indhold. Medarbejdere og eksperter er oplagte tredje parter. 

Virksomhedens medarbejdere vil ofte både udgøre en stakeholder i udformning af en CSR rapport og fungere 

som en formidler af resultatet. Virksomheden kan således forsøge at engagere medarbejderne i CSR arbejdet 

og derigennem tilskynde dem til at formidle dette i positive vendinger. Denne strategi vil kræve, at CSR 

aktiviteterne er nærværende for medarbejderne, hvilket i praksis indebærer, at de omfatter forhold relateret 

til virksomheden som arbejdsplads (arbejdsmiljø, sygefraværspolitikker, osv.). Dette er samtidig forhold, som 
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den brede offentlighed i Danmark tillægger stor betydning for virksomheders omdømme. Når 

medarbejdernes commitment til CSR dagsordenen er etableret, kan virksomheden tilføje nye initiativer rettet 

mod det omgivende samfund og mod andre forhold end arbejdspladsrelaterede (Morsing et al. 2008: 102-

105). 

Eksperter kan være medier, NGO’er, politikere og andre meningsdannere, der fremstår som troværdige. 

Kendetegnende for disse aktører er, at de besidder en faglig indsigt til at læse CSR rapporter på et højt teknisk 

niveau. Gennem en professionalisering (f.eks. faktaorienterede samt brug af fagtermer og statistikker) og 

målrettet formidling kan virksomheden rette kommunikationen mod disse aktører, der herefter kan 

videreformidle budskabet. Idet det nu er en part, der er uafhængig af virksomheden, der kommunikerer, 

opfattes budskabet som mere troværdigt (ibid.: 106-107). 

En variant af strategien med brug af en tredje part er at lade medarbejdere eller eksperter udtrykke sig 

direkte i CSR rapporten i uredigeret form (Morsing & Schultz 2006: 334-335). Hermed opnås den samme 

formidling af et budskab, uden at virksomheden står som afsender. 

Brugen af en tredje part som mellemmand kan øge troværdigheden, men indebærer samtidig, at 

virksomheden mister kontrol med kommunikationen. Virksomheden kan ikke styre hvilke dele af en CSR 

rapport, medarbejderne eller en ekspert vil lægge vægt på (Coomb & Holladay 2012: 117). Virksomheden må 

derfor være påpasselig med ikke at lægge hele sin kommunikation an på, at en tredje part fremstiller 

virksomheden i et positivt lys. 

Hvor mange ressourcer bør der bruges i kommunikationen? 

Den generelle skepsis over for en alt for aggressiv CSR kommunikation betyder også, at der skal være en 

rimelig balance mellem CSR aktiviteterne og de ressourcer virksomheden benytter til at kommunikere dem. 

Selvom kommunikationen er afdæmpet, ved f.eks. at benytte en CSR rapport, kan den fremstå så 

ekstravagant, at det vækker mistanke om, at de strategiske hensyn overskygger budskabet – det vil sige at 

der reelt er tale om markedsføring forklædt som CSR. Dette opleves om manipulation og påvirker 

virksomhedens omdømme negativt.  

Virksomheden må altså finde et rimeligt forhold mellem CSR aktiviteterne og ressourceanvendelsen ved 

kommunikationen. Afhængig af konteksten kan dette indebære, at en ”lavpris” CSR rapport fremstår mere 

troværdig end deluxe udgaven (ibid.: 112). 
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2.3.4. Indholdsmæssige overvejelser 

Virksomheden skal overveje hvilke topics, der skal medtages i CSR rapporten, samt hvor mange topics en 

enkelt CSR rapport bør indeholde. For de udvalgte topics skal virksomheden herefter overveje, hvordan de 

skal udlægges i CSR rapporten. Skal virksomheden f.eks. beskrive politikker eller formulere måltal? Endelig 

skal det fremgår, hvordan virksomheden vil dokumentere efterlevelsen af politikker eller realiseringen af 

mål? 

De indholdsmæssige overvejelser hænger tæt sammen med involveringen af stakeholders, da udvælgelsen 

af topics bl.a. sker i forhold til deres relevans for stakeholders. Det betyder samtidig, at hvis virksomheden 

på forhånd udvælger et snævert sæt af topics, vil kredsen af stakeholders tillige blive afgrænset i forhold til 

dette konkrete valg. 

Udvælgelse af topics 

Corporate social responsibility er som tidligere beskrevet en samlebetegnelse for en bred vifte af fænomener. 

Blandt andet GRI standarderne og betegnelsen the triple bottom line indikerer, at der som minimum er tale 

om sociale og miljømæssige forhold, som virksomheden bør forholde sig til ud over økonomi. Dette efterlader 

et stort antal CSR initiativer, en virksomhed kan engagere sig i. Valget af konkrete initiativer (eller topics) 

styres af opfattelser af deres respektive vigtighed. 

Vigtigheden af et topic kan vurderes fra dels virksomhedens side og dels fra stakeholders’ side. Set fra 

virksomhedens side kan der ligge forskellige motiver bag dens engagement i en sag. Engagementet kan f.eks. 

følge direkte af virksomhedens værdigrundlag (f.eks. en mission) eller der kan ligge mere strategiske 

overvejelser bag, f.eks. støtte til uddannelsesprogrammer, der kan styrke virksomhedens fremtidige 

rekrutteringsgrundlag. Andre motiver kan være, at CSR aktiviteterne kan understøtte et i forvejen positivt 

image. En virksomhed, der f.eks. er kendt for sin innovationsevne, kan forstærke dette image ved at engagere 

sig i innovative miljøtiltag (Du et al. 2010: 14).  

Under afsnittet om CSR som en forretningsstrategi ovenfor blev det nævnt, at troværdigheden af 

kommunikationen styrkes, hvis der er en logisk forbindelse mellem CSR aktiviteter og forretning. Tilsvarende 

vil en virksomhed, der engagerer sig i aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af dens forretning, fremstå 

mere troværdig, ligesom troværdigheden øges, når en virksomhed forholder sig til sin egen rolle frem for et 

støtte en sag på afstand. Sidstnævnte kan f.eks. være at give en donation til Danmarks Indsamlingen. Hvis 

virksomheden ikke får betonet, hvorfor den betragter sagen som vigtig, kan donationen få karakter af 

markedsføring (ibid.: 10). 
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Virksomheder skal generelt være opmærksomme på, at deres valg af topics ikke opfattes som forsøg på at 

fjerne opmærksomheden fra dårlige sager. Ligesom et positivt image kan styrkes gennem CSR, kan et dårligt 

image blive forstærket, fordi stakeholders ser CSR aktiviteterne som manipulation. Nogle virksomheder kan 

have et dårligt image, alene fordi de tilhører bestemte brancher, f.eks. tobaksproduktion og olieudvinding 

(ibid.: 15). I disse tilfælde kan motivet for at engagere sig i CSR være, at selvom virksomheden ikke belønnes 

for dette engagement, så kan den dog undgå at blive opfattet som direkte uansvarlig med deraf følgende 

risiko for negativ omtale (Green & Peloza 2014: 290). 

Uanset udgangspunktet kan virksomheder, der vælger at engagere sig i CSR aktiviteter, styrke 

troværdigheden ved både at udvælge topics, der stiller virksomheden i et positivt og et negativt lys (Schultz 

et al. 2013: 687), engagere sig i langsigtede initiativer (Du et al. 2010: 12; Green & Peloza 2014: 290) og være 

eksplicit omkring de bagvedliggende motiver (Du et al. 2010: 13). 

Set fra stakeholders’ side er spørgsmålet om vigtighed til dels en funktion af den frame of reference 

(forståelsesramme), der blev beskrevet i afsnittet om stakeholder involvering ovenfor. Forståelsesrammer 

kan ændre sig over tid, men har en tendens til at være forholdsvis stabile (Kivits 2011: 323). I Danmark 

tillægges spørgsmål som arbejdsforhold, risiko ved anvendelse af en virksomheds produkter og miljø stor 

betydning blandt stakeholders (Morsing et al. 2008: 102). Der er desuden en tendens til, at forventninger til 

virksomheden vokser med dens størrelse samt at lokale og vedvarende initiativer tillægges større værdi end 

globale og midlertidige initiativer (Green & Peloza 2014: 289-290). 

Hvor mange topics skal CSR rapporten omfatte 

Der er en grænse for, hvor mange topics en CSR rapport kan omfatte uden at overblikket mistes. En 

virksomhed skal herudover overveje, om der er topics, der ikke bør medtages. Det kan f.eks. dreje sig om 

personaleoplysninger, der er for følsomme til at blive offentliggjort, eller oplysninger, der omfatter 

forretningshemmeligheder eller virksomhedens sikkerhed (Dumay et al. 2015: 19). 

Ultimativt er ”den rette mængde” CSR en forhandling mellem virksomheden og dens stakeholders. Hvis 

virksomheden ønsker at tilbageholde oplysninger af hensyn til overblik eller fortrolighed, må den 

argumentere for dette over for sine stakeholders og vurdere eventuelle negative konsekvenser (Coombs & 

Holladay 2012: 98). 
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Hvad skal formidles omkring de enkelte topics? 

Virksomheden kan vælge at rapportere på specifikke produkter og/eller hele virksomheden. Den kan 

desuden vælge at rapportere på hhv. politikker, processer eller de faktiske resultater.  

Formidling omkring specifikke produkter giver mulighed for en meget konkret kommunikation. Det gælder 

generelt, at jo mere konkret, jo mere troværdig fremstår kommunikationen. Fremhævelse af konkrete 

egenskaber (f.eks. 100 pct. nedbrydelig) fremstår dermed mere troværdig end generelle egenskaber (f.eks. 

miljøvenlig). Betydningen af generelle egenskaber kan fremhæves med en specifik kvalificering (f.eks. 

miljøvenlig – ingen CFC gasser), hvilket øger troværdigheden (Barnes & Popma 2014: 386). Følelser spiller ind 

her. For eksempel tillægges ”Fair trade” stor positiv betydning, om end mange forbrugere ikke ved, hvad 

dette begreb dækker over (ibid.: 392-393). 

Under CSR som forretningsstrategi ovenfor blev det påpeget, at en positiv opfattelse af produktets CSR 

egenskaber kan have en negativ indvirkning på produktets kvalitet. Dette må virksomheden overveje i en 

formidling omkring specifikke produkter. 

Med kommunikation omkring virksomheden som helhed kan formidlingen rettes mod et bredere publikum, 

men risikerer dermed at blive mere generel. Kommunikation om virksomheden kan gøres mere konkret og 

dermed mere troværdig ved bl.a. at omfatte en beskrivelse af det problem, virksomhedens CSR aktiviteter er 

rettet imod, samt de konkrete handlinger virksomheden har taget eller vil tage (ibid.: 389). Som beskrevet 

under afsnittet om CSR som en forretningsstrategi behøver det ikke at være et problem, at virksomheden 

har strategiske bagtanker med sin CSR kommunikation så længere dette ikke bliver dominerende. Dvs. så 

længere virksomheden samtidig udviser en oprigtig interesse i de forhold, dens CSR aktiviteter er rettet mod. 

Ved at være eksplicit omkring de forskellige motiver, virksomheden har for at engagere sig, kan 

troværdigheden øges (Du et al. 2010: 10). 

Uanset om CSR rapporten omfatter de specifikke produkter og/eller virksomheden som helhed, kan vægten 

lægges på hhv. input- eller output-siden. Input-siden omfatter processer, der beskriver hvad virksomheden 

vil gøre, f.eks. en politik eller handlingsplan med angivelse af mål, allokerede ressourcer, ansvar og 

tidsramme, eller det kan være beskrivelser af handlinger, der er udført, f.eks. at 50 pct. af mellemlederne har 

været på kursus i sundt arbejdsmiljø (Coombs & Holladay 2012: 103). 

Output-siden handler omvendt om den forandring (faktiske resultater eller impact), der er opnået gennem 

CSR aktiviteterne. De to forskere i strategisk kommunikation, W. Timothy Coombs & Sherry J. Holladay, 

sondrer mellem tre typer at forandring i forhold til problemer og løsninger, hhv. opnåelse af viden, ændring 

af holdninger og ændring af adfærd. Ændringerne kan forekomme på individuelt eller organisatorisk niveau 
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(ibid.: 103). De advarer yderligere mod at forveksle proces og forandring. Et realiseret procesmål siger ikke 

nødvendigvis noget om, hvorvidt en forandring er frembragt (ibid.: 104). 50 pct. af mellemlederne kan have 

været på kursus i sundt arbejdsmiljø, men dette er ikke det samme som at de nu leder anderledes og 

medarbejderne oplever et forbedret arbejdsmiljø. 

CSR kommunikationen står og falder med, at virksomheden godtgør en positiv forandring. Dette indikerer, 

at virksomheden skal koncentrere sin kommunikation om output-siden (ibid.: 155). Dog vil nogle resultater 

blive tolket i lyset af de forudgående processer. Når bl.a. GRI standarderne lægger stor vægt på, at 

stakeholder involvering fremgår af CSR rapporten, herunder hvilke stakeholders, der har bragt hvilke topics 

op, skyldes det hensynet til transparens. Kendskab til, hvordan stakeholders er blevet inddraget samt hvilken 

konsekvens det har haft for formulering af CSR rapporten og fortolkning af resultaterne, er måske mindre 

interessant i sig selv, men kan øge troværdigheden omkring de rapporterede resultater (Wagner & Seele 

2017: 340). Dette forhold er berørt under afsnittet om involvering af stakeholders ovenfor og evaluering 

nedenfor. 

Dokumentation og detaljeringsgrad 

”You cannot evaluate a CSR effort if you cannot measure it” (Coomb & Holladay 2012: 103). Måling bliver 

især problematisk, når der er tale om sociale forhold relateret til f.eks. medarbejdere eller udsatte grupper. 

Her kan en virksomhed være nødt til at benytte proxyer og eventuelt komplementere dem med narrativer 

for at dokumentere resultatet af sit CSR arbejde. Dette åbner for en forhandling mellem virksomheden og 

dens stakeholders om valget af proxyer. Forskellige standpunkter hænger typisk sammen med de forskellige 

aktørers forskellige anvendelse af informationerne (Dumay & Rooney 2016: 204-205). I sådanne situationer 

findes der således ikke objektive eller optimale målemetoder. Virksomheden må i stedet argumentere for 

sine valg over for interne og eksterne stakeholders og eventuelt revidere metoderne i forhandling med disse. 

Yderligere må virksomheden overveje et detaljeringsniveau. Af praktiske hensyn må nogle resultater 

aggregeres for at blive håndterbare. En aggregering betyder reelt at detailoplysninger udelades. I værste fald 

kan udeladt information opfattes som forsøg på at skjule enkeltsager. Virksomheden må altså finde en 

balance mellem overblik og detaljer (Dumay et al. 2015: 19). 

2.3.5. Evaluering og feedback 

Ved evaluering forstås virksomhedens opfølgning på de igangsatte CSR aktiviteter. En evaluering omfatter 

både en måling og en vurdering af resultatet. En måling er en faktuel gengivelse af resultaterne. Jo flere tal 

(hårde fakta), der er til rådighed, jo mere præcist kan målingen foretages. I den forbindelse bør forskellige 

tidshorisonter tages i betragtning, da nogle resultater først viser sig over en længere tidsperiode (Coomb & 

Holladay 2012: 139). En vurdering er omvendt virksomhedens fortolkning af resultatet, herunder en 
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beslutning om hvorvidt et initiativ skal ændres eller tones ned, fordi det ikke leverer de ønskede resultater 

eller fordi virksomheden vurderer, at det har mistet sin relevans.  

I forbindelse med evalueringen skal virksomheden overveje, om den vil inddrage stakeholders’ fortolkninger, 

der kan adskille sig fra virksomhedens egne, samt om den vil benytte en ekstern revisor. 

Inddragelse af stakeholders i evalueringen 

Virksomheden og dens stakeholders kan tolke de samme fakta forskelligt. I forhold til vurderingen må 

virksomheden derfor overveje, om den vil inddrage stakeholders i evalueringen. Gennem denne inddragelse 

kan der opstå en forhandling om, hvordan resultaterne skal udlægges. Virksomheden mister dermed noget 

af sin fortolkningsret, men kan til gengæld styrke tilliden til CSR rapporten, øge gennemsigtigheden i hvordan 

den handler på resultatet og herigennem undgå negative reaktioner fra stakeholders (ibid.: 142-145).  

Inddragelsen kan f.eks. ske ved at virksomheden løbende offentliggør resultater på sin hjemmeside med 

mulighed for, at stakeholders kan give feedback. I forbindelse med udarbejdelsen af CSR rapporten medtages 

denne feedback. Ud over at give virksomheden feedback har denne metoden den fordel, at stakeholders får 

rettidig information at kommentere på samt at de kan nøjes med at forholde sig til det, der har deres 

interesse og ikke en samlet rapport (Dumay et al. 2015: 17). 

Ekstern revision 

Endelig må virksomheden i forbindelse med evalueringen overveje, om den vil benytte ekstern revision. Set 

i lyset af, at arbejdet med CSR, herunder valg af metoder, er en frivillig aktivitet, kan en ekstern revision øge 

troværdigheden ved at garantere, at virksomheden ikke har manipuleret indholdet (Coomb & Holladay 2012: 

142). 

Den frivillige karakter gør imidlertid samtidig, at der aktuelt ikke findes én anerkendt forståelse af god 

revisionsskik ved revision af et CSR regnskab (Gürtürk & Hahn 2016: 31-32). En undersøgelse har således vist, 

at eksperter gennemfører en mere substantiel analyse, mens revisorer udmærker sig ved en mere 

standardiseret og dermed mere sammenlignelig revision (ibid.: 37-38). Generelt giver revisionen af CSR 

rapporter et ukomplet billede, idet de ofte ikke reviderer hele CSR rapporten men undlader eksplicit at 

angive, hvad der er revideret og hvad der ikke er revideret. Hvis en stakeholder opfatter revisionspåtegnelsen 

som en indikation på, at den fulde CSR rapport er retvisende eller hvis virksomheden overlagt benytter en 

”smal” revisionspåtegnelse til at promovere virksomheden, kan det bliver opfattet som manipulation. 

Virksomheden skal derfor sikre sig, at revisor tydeligt angiver fremgangsmåden, hvad der er revideret, 

resultater og anbefalinger (ibid.: 38). 
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3. Metode og analysestrategi 
Metoden beskriver, hvordan analysen gennemføres til besvarelse af problemformuleringen, herunder valg 

af teori og empiri samt den grundlæggende analysetilgang. 

3.1. Teoretisk perspektiv 

Der findes ikke én sammenhængende teori om corporate social responsibility (Nielsen & Thomsen 2009: 178). 

I stedet findes en række tilgange og modeller til at beskrive og forstå CSR begrebet. Jeg har valgt at bygge 

teoriafsnittet op om fem perspektiver, der tilsammen diskuterer en række forhold, der har betydning for at 

opnå troværdighed i en CSR rapport. Afsnittet er skrevet med afsæt i følgende to overvejelser. 

For det første er der arbejdet ud fra en antagelse om, at opfattelser af virksomheder, herunder deres 

samfundsansvar, skabes i en kommunikationsproces. Dels ændrer værdierne i et samfund sig over tid. Den 

standard, en etisk orienteret virksomhed orienterer sig efter, er derfor under stadig forandring. Dels er fakta 

sjældent bare givet. Opfattelser af en virksomhed opstår ikke gennem stakeholders’ passive iagttagelser, men 

gennem virksomhedens aktive formidling af sine handlinger og resultater (Ihlen et al. 2014: 31). 

Formidlingen kan på sin side fremstå mere eller mindre troværdig. For det andet er der derfor udvalgt 

litteratur, der forholder sig til troværdighed i udformningen af en CSR rapport. Fokus i projektet er netop på 

CSR rapporter, hvorfor litteratur vedrørende bl.a. brugen af sociale medier og sammenhæng i en virksomheds 

CSR kommunikation på tværs af kommunikationskanaler er fravalgt. 

Én konsekvens af teorivalget er, at litteratur specifikt om CSR i små og mellemstore virksomheder ikke er 

benyttet systematisk. Det er bl.a. blevet foreslået, at erstatte stakeholderbegrebet med et begreb om social 

kapital (Vázquez-Carrasco & López-Pérez 2013) eller at reformulere stakeholderteori og Carrolls CSR 

pyramide i et ethic of care perspektiv (Spence 2016) i analyser af små og mellemstore virksomheder. I dette 

projekt benyttes derimod en generel udlægning af CSR. 

3.2. Metodisk tilgang 

Projektet er overvejende eksplorativt. Problemformuleringen spørger åbent til, hvordan en mellemstor 

virksomhed kan udforme en CSR rapport. CSR begrebet snævres herefter ind til at omfatte en rapportering 

efter GRI standarderne og projektets teoriafsnit angiver en række perspektiver på rapportudarbejdelsen. 

Metoden består i at undersøge resultatet af CSR rapporter, som udvalgte virksomheder har udarbejdet, og 

høste erfaringer fra disse. CSR er præsenteret som et flertydigt begreb. Der findes derfor heller ikke én måde 

at udforme en CSR rapport. Denne flertydighed er forsøgt fanget ved at gennemføre dels en kvantitativ 

analyse, hvor små- og mellemstore virksomheder sammenlignes med store virksomheder for at afdække 
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mulige mønstre, og dels en kvalitativ analyse, der går i dybden med nogle af de forhold, der kan være svære 

at afdække kvantitativt. 

Betegnelsen små- og mellemstore benyttes her og i analysen, da det er den afgrænsning, der er tilgængelig i 

GRI’s database, jf. nedenfor. Skønt det ikke har været muligt at finde omsætningstal for alle de små- og 

mellemstore virksomheder er det min vurdering på grundlag af deres aktiviteter, at de størrelsesmæssigt et 

tættere på mellemstore end på små og dermed egnede til at besvare problemformuleringen, der spørger til 

mellemstore virksomheders CSR rapporter. 

I det følgende beskrives de to metoder. 

3.3. Kvantitativ tekstanalyse 

Den kvantitative analyse er som beskrevet ovenfor inspireret af metoden content analysis. Formålet med 

analysen er deskriptivt at undersøge, om de små og mellemstore virksomheder, der har benyttet GRI 

standarderne, har udformet CSR rapporter anderledes end store virksomheder og i så fald hvordan. 

3.3.1. Content analysis 

En content analysis er en metode til at analysere indholdet i en tekst med henblik på at udlede noget om 

dens kontekst, dvs. hvordan denne tekst læses, hvad den gør og hvorledes den anvendes (Krippendorff 2013: 

170). Da teksten er adskilt fra den kontekst, hvori den læses, inddrages teori eller erfaring til at beskrive 

relationen. Dette omtales også som etablering af analytical contructs og skal sikre, at analysen af teksten 

foretages i overensstemmelse med, hvad man ved om konteksten (ibid.: 40-41). 

Analysen forløber ved, at én eller flere enheder defineres. Det kan f.eks. være et tema, en kategori eller et 

ord, der skal søges efter. Der tages stilling til, hvordan enheden skal identificeres i teksten (kodning) og til 

hvordan den skal måles. Målingen har betydning for, hvordan enhederne efterfølgende kan behandles 

statistisk, f.eks. om værdierne er numeriske eller kategoriske. De målinger, der vil blive anvendt i analysen, 

er gennemgået nedenfor i forhold til projektets fem teoretiske perspektiver. Her gennemgås tillige de 

redskaber, der vil blive anvendt to at sikre konsistens i dataindsamlingen, samt den efterfølgende statistiske 

behandling. For alle målinger gælder dog, at værdierne i en måling skal være udtømmende og gensidigt 

udelukkende (Neuendorf 2017: 131).  

Der er ikke noget i vejen for at en værdi kan være åben (f.eks. uden øvre eller nedre grænse) eller implicit 

(f.eks. mere eller mindre), men åbne og/eller implicitte målinger øger behovet for begrebsmæssige klarhed, 

så der ikke opstår tvivl om, hvornår en enhed forekommer i en tekst og hvordan den måles (Krippendorff 

2013: 156). 
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Definitionen af enheder er samlet i en manual, der anvendes konsistent på de analyserede tekster. Resultatet 

er samlet i et Excel regneark med henblik på analyse. Alle grafer og beregninger er foretaget i Excel. 

3.3.2. Valg af virksomheder 

GRI giver mulighed for at søge efter CSR rapporter i databasen http://database.globalreporting.org. Der er 

søgt blandt CSR rapporter for 2016, der er aflagt efter den seneste G4 udgave af GRI standarderne. For at 

øge volumen er der søgt blandt både danske, svenske og norske virksomheder. 

Databasen giver mulighed for at afgrænse virksomheder efter prædefinerede størrelser. Små og mellemstore 

virksomheder afgrænses i overensstemmelse med nationale definitioner. I fravær af en national definition 

afgrænses små og mellemstore virksomheder som virksomheder med under 250 ansatte, en omsætning på 

højst 50 mio. € eller en balancetotal på højst 43 mio. €. Dette resulterer i 16 virksomheder, herunder to 

danske. 

Til sammenligningsgruppe er udtrukket et tilsvarende antal store virksomheder. En søgning på store 

virksomheder, der har aflagt en CSR rapport for 2016 efter G4, giver 76 virksomheder. Ved alene at vælge de 

sektorer, som de valgte små og mellemstore virksomheder dækker, snævres søgningen ind til 44 

virksomheder. Herfra er de første to i hver sektor udvalgt. Da der ikke er nogen store virksomheder engageret 

i tekstilindustri, giver denne udvælgelse 16 virksomheder. 

En oversigt over de valgte virksomheder er vist i bilag 1. 

Denne fremgangsmåde indebærer dels, at der ikke sondres mellem sektorer, idet antallet af rapporter inden 

for de enkelte sektorer er for lille til statistisk analyse. Dels er multinationale selskaber ikke medtaget. 

3.3.3. Definition og behandling af enheder 

Den enhed, der er operationaliseret i den kvantitative analyse er standarder. I det følgende beskrives det, 

hvordan denne enhed er defineret, kodet og efterfølgende behandlet. Teoriafsnittet er benyttet til at stille 

spørgsmål til teksten mens de konkrete kodninger er udviklet i interaktion med CSR rapporterne med 

inspiration fra Krippendorff (2013: 132-142), der oplister nogle redskaber til at afgrænse mening i tekster. 

Dette har resulteret i en ”kodebog”, der er anvendt konsekvent på alle 32 CSR rapporter. Kodebogen er 

gengivet i bilag 2. 

GRI stiller krav om, at virksomheden skal udarbejde et indeks over CSR rapportens disclosures, jf. afsnit 2.2.3. 

Dette indeks er benyttet til en indledningsvis identifikation og sammentælling af standarder. Alene topic-

specifikke standarder er talt, dvs. GRI 200, GRI 300 og GRI 400. Hver standard kan indeholde flere disclosures. 

Hvis blot én disclosure under en standard findes i CSR rapporten, tælles denne standard med. 

http://database.globalreporting.org/
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Har virksomheden valgt at medtage sektorspecifikke standarder, er disse registreret som ”sector-1”, ”sector-

2” og så videre og navngivet i overensstemmelse med den sektorspecifikke standard. Nogle sektorspecifikke 

standarder er reelt tilføjelser til eksisterende standarder. F.eks. er den sektorspecifikke standard EU15 en 

tilføjelse til standarden GRI 401 (”Employment”). Hvis en virksomhed allerede har denne standard, vil den 

sektorspecifikke standard ikke blive talt med som en ny standard. 

Har virksomheden benyttet muligheden for at tilføje egne standarder til, medtages disse som ”other-1”, 

”other-2” og så videre. 

Enheden er en GRI standard, der kan tælles på tre niveauer. Det laveste niveau er den enkelte standard. 

Standarderne kan summeres i hhv. serie og total. F.eks. vil GRI 201 både kunne opgøres som standarden 

”Economic performance”, som serien ”Economic” og som en del af virksomhedens totale antal standarder. 

Det skal bemærkes, at G4 standarderne er blevet revideret siden de ovenstående virksomheder aflagde deres 

CSR regnskaber. Der er derfor enkelte afvigelser mellem GRI standarderne som præsenteret ovenfor og de 

analyserede CSR regnskaber. I det omfang en disclosure ikke kan konverteres til de aktuelle GRI standarder, 

er den medtaget som en ”other” kategori. F.eks. har standarden GRI 416 (”Customer Health and Safety”) 

omfattet tre disclosures, herunder ”Results of customer satisfaction surveys”, der bl.a. er benyttet af 

Mälarenergi AB. Denne disclosure er bortfaldet og er derfor talt med under Mälarenergi AB som ”other”. 

Resultatet er et antal standarder opgjort i forhold til virksomhedsstørrelse. Dette resultat vises grafisk ved at 

sammenholde antallet af standarder for de to virksomhedsstørrelser og teste denne sammenhæng ved et t-

test (Agresti & Franklin 2013: 480-484). Dels vises antallet af standarder for de 30 hyppigst benyttede 

standarder og sammenhængen mellem disse og virksomhedsstørrelsen testes med et χ2 test (ibid.: 544-548). 

3.4. Kvalitativ tekstanalyse 

En række spørgsmål er svære at analysere kvantitativt, f.eks. hvordan en virksomhed har identificeret sine 

stakeholders og hvordan den interagerer med disse. Der gennemføres derfor en kvalitativ tekstanalyse på en 

enkelt virksomhed. Dette giver mulighed for at spørge mere dybdegående ind til, hvordan virksomheden har 

håndteret forskellige forhold i rapporten.  

Givet mangfoldigheden i CSR begrebet og de forskellige måder at udforme en CSR rapport på, er den valgte 

virksomhed ikke repræsentativ som sådan – analysen af en enkelt virksomhed skal i stedet ses som 

”eksemplets magt”. 
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3.4.1. Tekstanalyse 

En tekst rummer altid et emne, et synspunkt (budskab, formål, holdning el.lign.) om dette emne og et 

argument for dette synspunkt. Hertil kommer en kontekst, hvori teksten skal forstås. En analyse af tekster 

kan på denne baggrund udlægges som en analyse af de elementer, der tilsammen skaber tekstens 

helhedsindtryk, og en systematisk præsentation af disse elementer. 

For at kunne gennemføre en systematisk dekomponering af en tekst i delelementer på en systematisk måde, 

har lektor ved  Roskilde Universitets kommunikationsuddannelser, Leif Becker Jensen (2005), anbefalet at 

arbejde på tre analyseniveauer samt benytte et egnet begrebsapparat. Disse tre niveauer gennemgås kort i 

det følgende. 

Det næranalytiske niveau 

En næranalyse handler om ”hvad” og ”hvordan”, dvs. hvad siger teksten og hvordan fremsætter den sit 

budskab?  

I forhold til hvad-spørgsmålet kan der sondres mellem emne, formål og budskab. Emnet er det, teksten 

handler om, og den største analysemæssige udfordring vil som regel være at skille emner ad, hvis teksten 

indeholder flere emner. Tekstens formål er det, afsenderen gerne til opnå med teksten, mens budskabet er 

den pointe, hvormed dette søges opnået (ibid.: 49). I en kampagne for at bruge cykelhjelm er brugen af 

cykelhjelm således ikke et formål i sig selv, men et virkemiddel til at undgå skader.  

Sondringen mellem formål og budskab er især relevant, hvis tekstens budskab har flere formål (ibid.: 50). 

Hvis et forsikringsselskab sponsorerer kampagnen for brug af cykelhjelm, kan formålet både være reduktion 

af skaber og forsikringsudbetalinger.  

Spørgsmålet om hvordan, teksten fremsætter sit budskab, omfatter dels argumentationsform og dels nogle 

mere formmæssige elementer. Argumentation kan idealtypisk udlægges som en påstand efterfulgt af en 

begrundelse (belæg) for denne påstand samt en accepteret norm (hjemmel), der understøtter begrundelsen, 

f.eks. en værdiforestilling eller erfaring. Hertil kan tilføjes styrkemarkører og gendrivelsesargumenter. En 

styrkemarkør henviser til, hvordan påstanden fremsættes. Den kan f.eks. være meget bydende eller mere 

forsigtig. Et gendrivelsesargument bygger på den betragtning, at et argument for noget ofte tillige er et 

argument imod noget andet. Man kan derfor styrke argumentationen ved på forhånd at imødegå 

modargumenter og forsøge at skyde dem ned (ibid.: 53-54). 

I praksis kan en argumentation dog forløbe knap så lødigt ved f.eks. at henvise til, at ”eksperterne siger” eller 

”flertallet mener” eller man kan vinkle argumentet, så alene positive elementer fremhæves (ibid.: 58-59). 
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De formmæssige elementer omfatter tekstens disposition, layout, det anvendte sprogbrug, medium og 

billeder (ibid.: 61-62). 

Det kommunikationsanalytiske niveau 

På det kommunikationsanalytiske niveau stilles spørgsmålet, hvorfor teksten har fremsat sit budskab på den 

pågældende måde. Dette kræver en forståelse af den institutionelle kontekst, herunder hvem der tegner 

teksten (roller), hvilke modtagere teksten er tiltænkt, hvad relationen er mellem afsender og modtager samt 

hvilke perspektiver, der er i spil i teksten.  

En tekst kan tegnes af en person, et kollektiv, en organisation, m.v., der indtager en rolle som f.eks. ekspert, 

debattør eller bekymret samfundsborger. Til disse roller er knyttet nogle forventning, der på sin side sætter 

nogle grænser for, hvordan der argumenteres (ibid.: 67). Rollerne vil dog samtidig være knyttet til nogle 

perspektiver eller grundlæggende værdiopfattelser. Flere roller kan komme til udtryk i en tekst og flere 

værdiopfattelser kan derfor skinne igennem (ibid.: 69-70). 

Ligesom der kan være flere roller på afsendersiden, kan der være flere modtagere. Teksten kan være 

henvendt én modtager, men indirekte retter sig mod andre sekundære modtagere, hvilket vil skinne igennem 

i argumentationen og tekstens stil (ibid.: 68). 

Endelig kan relationen mellem afsender og modtager have betydning for hvordan budskabet fremsættes. 

Afsender kan f.eks. være afhængig af modtagers ressourcer og forsøge at indynde sig, afsender kan have en 

ekspertfunktion, der kan være særlige konventionelle måder at henvende sig på, motivet kan være 

forhandling eller debat og så videre (ibid.: 71). 

Det samfundsanalytiske niveau 

Det sidste analyse niveau retter sig tillige mod hvorfor-spørgsmålet, men gør det med henvisning til bredere 

samfundsmæssig ramme. Økonomiske, politiske, sociale og ideologiske forhold kan være medvirkende til, at 

en tekst udformes med konkrete budskaber, argumentation og stil (ibid.: 74). 

3.4.2. Valg af virksomhed 

Den kvalitative tekstanalyse vil blive gennemført på Brdr. Møller A/S’ CSR rapport for 2016. Brdr. Møller A/S 

er en anlægsentreprenør fra Aarhus og den ene af de to danske mellemstore virksomheder, der har benyttet 

GRI standarderne til at aflægge en CSR rapport. Virksomheden er stiftet i 1964 af tre brødre – deraf navnet – 

og er i dag fortsat ejet af samme familie. Bestyrelsen er tillige sammensat af familien med undtagelse af 

formanden, der er hentet udefra. 
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Hovedaktiviteterne udgør anlægsarbejder (fjernvarme, veje og stier, belægning, kloakarbejde, m.v.) og 

kunderne tæller både private og offentlige. Der er 51 ansatte i virksomheden og omsætningen udgjorde 87,9 

mio. kr. i 2016. 

Brdr. Møller A/S har som vision at være en regional entreprenørvirksomhed baseret på et bæredygtigt 

grundlag. Virksomheden har været certificeret inden for ISO 14001 (miljøledelse) og OHSAS 18001 

(arbejdsmiljø) siden 2014 og har tilsluttet sig os FN’s Global Compact. Siden 2014 har virksomheden tillige 

aflagt en årlig CSR rapport efter GRI (G4) standarderne. 

Virksomheden lever således op til kravet om en mellemstor virksomhed, der benytter GRI standarderne. CSR 

rapporten fra 2016 er den tredje i rækken og virksomheden har dermed haft mulighed for at tilpasse den, 

efterhånden som den har gjort sig erfaringer med CSR rapportering. 

3.4.3. Analysestrategi 

En risiko ved kvalitative analyser er, at det bliver uigennemsigtigt, hvordan man er kommet fra tekst til 

konklusion. Dels indeholder teksten mange detaljer og dels kan en implicit læsning forekomme subjektivt. 

For at undgå dette benyttes et display (Dahler-Larsen 2005: 37-39). Et display er en systematik fremstilling af 

empirien i en grafisk et tabelmæssig form. Ved at stille spørgsmål eller opstille kategorier afgrænser displayet 

den relevante og irrelevante data i teksten. Dette skaber fokus i analysen. De kategorier, der arbejdes med i 

displayet, skal kunne kobles til empirien (ibid.: 56). Displayet rummer dermed alene teksten brudt ned i 

delelementer, der kan danne grundlag for en fortolkning. Dette skaber en gennemsigtighed i, hvordan 

empirien er behandlet med henblik på at udlede mønstre, m.v. (ibid.: 59). 

Den kvalitative analyse er fortrinsvis foretaget på det næranalytiske niveau med fokus på den anvendte 

argumentation. Formålet er at redegøre for CSR rapportens opbygning, mens virksomhedens resultater er 

mindre betydningsfulde. Analysen taget udgangspunkt i GRI’s ti principper for hhv. rapportindhold og 

kvalitet. Ved at benytte disse til at stille spørgsmål til teksten er følgende fem kategorier udledt: 

Rapportudvikling, formalisering og vækst, værdigrundlag, stakeholders samt CSR mål og måling. I displayet 

er disse kategorier opstillet i en matrice, så værdigrundlag og rapportudvikling går på tværs og griber ind i de 

øvrige kategorier. 

Der vil i sagens natur være tale om en konkret virksomhed i en konkret kontekst. I anden delkonklusion vil 

den generelle lære af den kvalitative analyse blive trukket frem. 

Displayet er vist i bilag 3. 
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3.5. Vurdering af metodens kvalitet 

Metodekapitlet rundes af med en vurdering af de anvendte metoder. En styrke i den valgte fremgangsmåde 

er, at der arbejdes med to metoder, der komplementerer hinanden. Den største svaghed er, at den 

kvantitative analyse viste sig forholdsvis tidskrævende, hvilket resulterede i et begrænset datamateriale. 

3.5.1. Gyldighed og pålidelighed 

Metodens kvalitet vurderes traditionelt på dens gyldighed og pålidelighed. Gyldigheden handler om, hvorvidt 

man faktisk måler det, man ønsker at måle. Dvs. om de begreber, der arbejdes med, faktiske fanger den 

virkelighed, man er interesseret i. Pålideligheden henviser til præcisionen i målemetoden, dvs. den metode, 

der benyttes til at indsamle empiri (Andersen 2008: 83-84). 

For så vidt angår gyldigheden vurderes den at være forholdsvis høj for både den kvantitative og kvalitative 

tekstanalyse. For begge metoder er begrebsapparatet udledt af GRI standarderne og understøttet af teori 

om CSR rapportering. Dette burde sikre et højt match mellem begrebsapparat og empiri i en analyse, der 

netop undersøger anvendelsen af GRI. For den kvalitative tekstanalyse er begreberne desuden blevet 

konfronteret med teksten og tilpasset i overensstemmelse hermed. 

En tekst er et kvalitativt dokument, som skal læses efter en valgt systematik. Metoden vil i dette tilfælde ikke 

kunne opnår den samme præcision i dataindsamlingen – pålidelighed – som f.eks. et årsregnskab, hvor data 

er præsenteret i regnskabsposter. Den kvantitative tekstanalyse er grundlæggende en sammentælling af 

standarder, hvilket kan gøres rimeligt præcis. Dog måtte jeg flere gange præcisere kodningen. Der viste sig 

f.eks. at være mange sektorspecifikke og virksomhedsspecifikke standarder, nummereringen af G4 er ændret 

med den seneste revision og nogle disclosures er ændret eller flyttet og flere svenske virksomheders CSR 

rapporter er skrevet på svensk, hvilket gav forskellige oversættelser af de samme standarder. Den kvalitative 

tekstanalyse indeholder i endnu højere grad et vurderingselement fra min side. 

I begge analyser har vurderingerne ved læsning af teksterne reduceret pålideligheden og i begge analyser er 

dette søgt kompenseret gennem en høj gennemsigtighed i kodning hhv. kategorisering ved brug af en 

kodebog og et display. 

3.5.2. Andre betragtninger 

Jeg er løbende stødt ind i nogle udfordringer med metoden, som det ikke har været muligt at håndtere. De 

vigtigste af disse er gengivet her. 

Content analysis viste sig at være mere tidskrævende end forventet 

Jeg havde oprindelig forberedt en analyse af tre enheder i den kvantitative tekstanalyse. Udover tællingen af 

standarder omfattede disse formidling og stakeholders. Formidling skulle afdække hvad virksomhederne 
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offentliggør om den enkelte standard på en skala gående fra tiltænkte handlinger til måling af faktisk impact. 

Stakeholderopgørelsen skulle afdække hvilke virksomhedernes identifikation af stakeholders. 

Det viste sig imidlertid at være en større opgave end forventet at kode enhederne. Dels har kodningerne 

måttet præciseres og analysen startes forfra og dels er den foretaget manuelt. Resultatet er, at jeg har måtte 

droppe to af de tre enheder, hvilket har efterladt et mere ufuldstændigt datamateriale i den kvantitative 

analyse end forudsat. 

Skalaniveauerne tillader kun en grov statistisk analyse 

Den kvantitative tekstanalyse kortlægger mønstre ved at sammenholde små og mellemstore virksomheder 

med store virksomheder. Selvom de færreste små og mellemstore virksomheder offentliggør deres 

omsætning, havde jeg håbet at kunne disse oplysninger i deres CSR rapporter. Dette vil have gjort det muligt 

at analyse virksomhederne på intervalskalaniveau, dvs. som større eller mindre, hvilket ville være i 

overensstemmelse med den indledende afgrænsning af mellemstore virksomheder som kontinuum mellem 

små og store. 

I fravær af omsætningstal er GRI’s kategorier små/mellemstor og stor benyttet. Dette giver en ordinalskala, 

der resulterer i en mere grovkornet analyse. 

Regnskabsbrugernes perspektiv kendes ikke 

Analysen af virksomheder, der har gjort sig erfaringer med brug af GRI standarderne, bygger på den 

antagelse, at disse virksomheder har gjort sig en række overvejelser og fundet en hensigtsmæssig måde at 

bygge deres CSR rapporter op. Det er derfor værd at kigge nærmere på deres fremgangsmåde. 

Analysen kommer imidlertid ikke ind på, hvordan læserne af CSR rapporterne opfatter dem endsige om de 

fører til bedre omdømme, relationsopbygning eller salg. Projektet er allerede indledningsvis afgrænset fra at 

tage dette perspektiv i betragtning, men det er værd at holde sig for øje, at der dermed er en indbygget bias 

i, hvad der i projektet opfattes som en god CSR rapport. 
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4. Analyse 
Analysen er som beskrevet under metodeafsnittet delt i en kvantitativ og en kvalitativ analyse af de udvalgte 

CSR rapporter. Hver analyse samles op i en delkonklusion. 

4.1. Kvantitativ tekstanalyse 

De 32 analyserede virksomheder har tilsammen offentliggjort 475 standarder, herunder 26 sektorspecifikke 

standarder og 74 tilføjelser inkl. et antal, der er bortfaldet i den aktuelle udgave af G4 og derfor medtaget 

som tilføjelser. I gennemsnit har de små- og mellemstore virksomheder (SME) offentliggjort 12,75 standarder 

og de store virksomheder 16,94 standarder. De små- og mellemstore virksomheder benytter dermed i 

gennemsnit ca. fire standarder færre end store virksomheder. Fordelingen mellem virksomhederne er vist i 

figur 1. De lodrette linjer angiver gennemsnittene.  

Figur 1. Antal standarder pr. virksomhed og gennemsnit for SME og store virksomheder 

 

Medianværdien for små- og mellemstore ligger omkring 6-10 standarder. Gennemsnittet ligger over og 

trækker kurven højreskæv. Dette skyldes i høj grad en enkelt virksomhed. Hvis denne fjernes fra beregningen, 

falder gennemsnittet for små- og mellemstore virksomheder til 11,4 standarder. 

Kurven for store virksomheder viser to toppunkter ved hhv. 11-15 og 21-25 standarder. En nærmere analyse 

viser, at toppunktet længst mod højre delvis skyldes, at en række store virksomheder oven i de ”typiske” 

standarder har tilføjes standarder vedr. børnearbejde, tvangsarbejde, frihed til faglig organisering og 

forhandling samt konkurrencelovgivning. 
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Det er undersøgt, om den konstaterede forskel mellem gennemsnittene for hhv. små og mellemstore 

virksomheder og store virksomheder kan siges at være statistisk signifikant. Der er benyttet et ensidet (den 

ene er større end den anden) t-test og et signifikansniveau på 95 pct. Den opstillede nulhypotese lyder, at 

der ikke er forskel på de to gennemsnit. P-værdien er beregnet til 0,0451 svarende till, at nulhypotesen 

forkastes og det kan umiddelbart konkluderes, at de to gennemsnit er signifikant forskellige. 

På tværs af virksomhederne er der benyttet 75 unikke standarder, herunder 42 sektorspecifikke standarder 

og tilføjelser. I figur 2 er de 30 hyppigst anvendte standarder angivet efter virksomhedsstørrelse.  

Figur 2. De 30 hyppigst anvendte standarder fordelt på virksomhedsstørrelse 

Anm.: Standarderne er udvalgt ved at beregne hyppigheden på alle anvendte standarder på tværs af virksomhedsstørrelse. For de 
30 udvalgte er hyppigheden herefter genberegnet for virksomhedsstørrelsen. F.eks. udgør ”Emissions” ca. 8 pct. af de små- og 
mellemstore virksomheders anvendelse af de 30 udvalgte standarder. 

De hyppigst anvendte standarder er ”Emissions”, ”Occupational health and safety”, ”Economic performance” 

og “Energy”. Disse fire standarder dækker tilsammen alle tre serier. For små og mellemstore virksomheder 

er hyppigheden højere end for store virksomheder. 
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Generelt er disse fire standarder meget anvendte. 14 ud af 16 små og mellemstore virksomheder har 

disclosures under ”Emissions” og ”Energy”. For ”Economic Performance” og ”Occupational Health and 

Safety” er tallene 12 ud af 16 små og mellemstore virksomheder. 

De store virksomhed har også en stor anvendelse af de fire standarder, men udviser derudover en lidt større 

spredning. F.eks. er der længst mod højre nogle mindre toppe, hvor der er forholdsvis stor forskel på små og 

mellemstore virksomheder på den ene side og store virksomheder på den anden side, bl.a. ”Anti-competitive 

behavior” og ”Freedom of association and collective bargaining”. Dette kan indikere, at store virksomheder 

har en anden styrkeposition og/eller arbejder i andre miljøer, hvilket slår igennem i deres valg af standarder.  

Denne indikation på en sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og valg af standarder er testet ved et χ2 

test. Med χ2 testes den nulhypotese, at virksomhedsstørrelse og valg af standarder er uafhængige variabler. 

Der testes med 95 pct. signifikansniveau og p-værdien er beregnet til 0,9985. Denne værdi fører ikke til en 

forkastelse af nulhypotesen om uafhængighed og χ2 testet støtter således ikke den observation, at små og 

mellemstore virksomheder har en større tilbøjelighed til at vælge ”typiske” standarder. 

De næstmest anvendte standarder blandt små og mellemstore virksomheder er ”Training and education”, 

”Diversity and equal opportunity”, ”Effluents and waste”, ”Employment” og ”Results of customer satisfaction 

surveys”. Blandt de i alt ni hyppigst anvendte standarder blandt små og mellemstore virksomheder er der 

fire, der vedrører medarbejdernes udvikling, sikkerhed og arbejdsmiljø. I det omfang medarbejderne ønskes 

anvendt som en tredje part ved formidling af CSR rapporten, kan analysen bekræfte, at der er udbredt 

opmærksomhed på medarbejderforhold. 

Det kan i øvrigt bemærkes, at ”Results of customer satisfaction surveys” er blevet flyttet ved en revision af 

G4 standarderne i 2017. Denne standard findes således ikke længere under de topic-specifikke standarder, 

men er flyttet til de universelle standarder i GRI 102, disclosure nr. 43 ”Approach to stakeholder 

engagement”. 

4.2. Første delkonklusion 

Den kvantitative tekstanalyse leder umiddelbart til den konklusion, at der er en sammenhæng mellem 

virksomhedens størrelse og det antal standarder, den arbejder med. Afhængig af om en enkelt afvigende 

virksomhed medtages, arbejder små og mellemstore virksomheder i gennemsnit med mellem 11,4 og 12,75 

standarder.  

To ”klumper” af hyppigt anvendte standarder kan identificeres. Den første klump med fire standarder dækker 

alle tre serier i GRI (økonomiske, miljømæssige og sociale forhold). Den anden klump af yderligere fem 
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standarder dækker bl.a. tre standarder vedrørende medarbejderforhold, der således er pænt repræsenteret 

blandt de ”typiske” standarder. Udbredelsen af disse i alt ni standarder giver en indikation på, at de fanger 

noget grundlæggende omkring samfundsansvar. 

Analysen støtter ikke det synspunkt, at der skulle være en sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og 

de konkrete standarder, der vælges. Ud over de typiske standarder må årsagen til valg af standard findes i 

andre forhold end størrelse. 

4.3. Kvalitativ tekstanalyse 

Den kvalitative analyse er foretaget med udgangspunkt i displayet, der er vist i bilag 3. Displayet bryder 

teksten ned i de fem kategorier, jeg har identificeret i teksten, og sætter dem i forhold til hinanden. To 

kategorier – værdigrundlag og rapportudvikling – går på tværs som gennemgående narrativer i CSR 

rapporten. De synes at kunne bruges til at forstå, hvordan de øvrige kategorier – formalisering og vækst, 

stakeholders samt CSR mål og måling – er præsenteret.  

I det følgende gives nogle betragtninger på afsender og modtager, hvorefter de to tværgående kategorier 

udlægges. Tal i parentes henviser til sidetal i CSR rapporten. 

Rapportens afsender og modtager 

Brdr. Møllers CSR rapport for 2016 omfatter 16 standarder, herunder syv af de ”typiske” standarder, der blev 

udledt under den kvantitative analyse. Af de typiske standarder har virksomheden ikke benyttet ”Training 

and education” og ”Results of customer satisfaction surveys”. Sidstnævnte er dog som beskrevet ovenfor 

flyttet til de universelle standarder i 2017. 

CSR rapporten er på 73 sider, inkl. en del billeder, og holdt i et beskrivende sprog. Der benyttes 

fagterminologi, men termerne forklares løbende eller i en liste med ordforklaringer (63). Brugen af ”vi” og 

omtalen af ”vores medarbejdere” (10) indikerer, at det er ledelsen, der kommunikerer gennem rapporten. 

Dette underbygges af, at virksomhedens værdier skinner igennem i hele rapporten (og er angivet i sidefoden) 

og af at der er strategiske bemærkninger, bl.a. til virksomhedens ledelsesform og vækstpotentiale. 

Teksten fremstår desuden meget oplysende. Sproget er som sagt beskrivende og der refereres til bl.a. FN og 

Verdensnaturfonden. Rapporten indeholder desuden links til litteratur og hjemmesider om CSR, klima og 

miljø. 

Målgruppen for rapporten fremstår ikke tydelig. På den ene side fremhæves det, at virksomheden 

overvejende arbejder med kunder i Aarhus området, herunder Aarhus Kommune (12). På den anden side er 
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CSR rapporten oversat til engelsk3, hvilket indikerer, at den er tiltænkt et større publikum. Dette kan hænge 

sammen med virksomhedens mål om øget vækst. Om end denne først og fremmest forventes at kunne opnås 

i Aarhus området (44), indgår CSR rapporten i virksomhedens arbejde med at professionalisere ledelsen. 

Dette punkt vil blive uddybet nedenfor. 

Sammenfattende fremstår CSR rapporten som ledelsens medium til dels at kommunikere strategisk (hvem 

er vi og hvor bevæger vi os hen) og dels til at oplyse om samfundsmæssige forhold, der ligger virksomheden 

på sinde. 

Figur 3. Eksempel på en side fra Brdr. Møllers CSR rapport 2016 (s. 30) 

 

                                                           
3 GRI stiller ikke dette som et krav for at indsende en CSR rapport efter GRI standarderne. 
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Værdigrundlaget som ledetråd 

Den ene tværgående kategori er virksomhedens værdigrundlag. Værdierne fremgår af sidefoden gennem 

hele rapporten og beskrives s. 16 som virksomhedens ”grundlov”. Disse værdier skal gennemsyre alle 

virksomhedens interne og eksterne relationer. Værdierne har tillige betydning for et igangværende 

formaliseringsarbejde, synet på stakeholders og de CSR målsætninger, virksomheden arbejder med. 

CSR arbejdet og økonomisk fornuft hænger sammen hos Brdr. Møller. F.eks. nævnes det, at 

energibesparelser både gavner miljø og reducerer omkostninger (15) og at et godt arbejdsmiljø reducerer 

sygefraværet til fordel for både den enkelte og virksomheden (38-39). Det betones dog samtidig, at den 

økonomiske gevinst ikke er formålet, men en positiv sidegevinst ved CSR.  

Ikke desto mindre italesættes CSR i forbindelse med et vækstpotentiale, som Brdr. Møller identificerer i 

navnlig Aarhus området. Den del af verden, Brdr. Møller arbejder i, værdsætter miljømæssig og social 

ansvarlighed (20). En stærk CSR profil er derfor tillige en stæk platform for vækst, dvs. et 

konkurrenceparameter. 

Sammenkædningen mellem CSR og vækst kommer tillige til udtryk i virksomhedens formaliseringsarbejde. 

Brdr. Møller er en familieejet virksomhed og familien er både repræsenteret i bestyrelsen og direktionen. 

Indledningsvis fremhæves dette som en styrke, da det giver bestyrelsen ”en finger på pulsen” (8). Samtidig 

er man i gang med en formalisering, der skal styrke ledelsens beslutningsgrundlag, bl.a. ved et mere 

systematisk informationsgrundlag (14). Initiativer omfatter certificeringer (17) og en 2015-2020 plan, hvor 

total quality management, CSR og vækst tænkes sammen i en fremtidig udvikling af organisationen (17-20). 

Dette tegner et billede af en familieejet virksomhed, der er ved at forberede sig på en vækst, hvor 

arbejdsgange og ledelse ikke længere kan styres på et rent uformelt grundlag. CSR arbejdet bliver i den 

forbindelse et led i formaliseringen af virksomhedens værdigrundlag. 

Værdigrundlaget har tillige betydning for virksomhedens identifikation af stakeholders. Stakeholders 

defineres indledningsvis bredt og der henvises til, at virksomheden ønsker dialog med alle, der har en legitim 

interesse i virksomheden, bl.a. via LinkedIn og Facebook. De stakeholders, der eksplicit fremhæves, er 

imidlertid kendetegnet ved, at det er aktører, som Brdr. Møller har stærke relationer til. Bl.a. nævnes 

medarbejderne som virksomhedens ”vigtigste ressource” (10), kunder omtales som partnere og forpligtende 

partnerskaber betones (12) og konkurrenterne omtales som potentielle partnere i forbindelse med større 

konsortier (15). 
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Dette bidrager til en opfattelse af stakeholders som forbundet gennem relationer, nærhed og tillid. I forhold 

til samarbejdet med Aarhus Kommune nævnes det direkte. Her afvises det, at bestikkelse er et problem, og 

lejligheden benyttes til at understrege, at Brdr. Møller bygger sine relationer på tillid (13). 

Fremtidige generationer er medtaget som en stakeholder. Her er tilknytningen ikke en relation, men en 

beskrivelse af, hvordan en virksomhed er en del af et større system og derfor forpligtet over for fremtidige 

generationer (9, 15). 

En undtagelse er dog leverandører. Disse fremhæves ikke som nære samarbejdspartnere, men tværtimod 

som nogle, der skal screenes for efterlevelse af Brdr. Møllers CSR politik (11). Det nævnes samtidig, at der er 

ca. 100 faste leverandører. Det store antal kan have betydning for, at der ikke i samme grad tænkes i 

relationer og tillid her. 

Endelig kan de CSR målsætninger, Brdr. Møller arbejder med, ses som en afspejling af virksomhedens 

værdigrundlag. Der argumenteres ikke eksplicit for, hvordan standarderne er udvalgt, men de er overvejende 

knyttet til virksomheds drift (bl.a. affaldshåndtering og energiforbrug) og til en global dagsorden (der 

henvises bl.a. til FN’s klimascenarier). Rapporten refererer forhold som sikkerhed på arbejdspladsen, 

handicaptilgængelighed, integration og donationer til NGO’er, men det dominerende tema er miljø og klima. 

Rapporten bærer generelt præg af, at miljø- og klimaforhold ligger virksomheden særligt meget på sinde. 

Forståelsen af virksomheden som en del af et større system, der blev nævn under stakeholders ovenfor, går 

igen i CSR målsætningerne. Bl.a. diskuteres beregning af miljøomkostninger (eksternaliteter). Virksomheden 

ser sig ikke i stand til at opgøre sådanne omkostninger, men har medtaget diskussionen med følgende 

argument: 

“Such costs, we would like to contribute to elucidate, because we see ourselves as part of a system, rather 

than as a free-floating element, and because knowledge about such external environmental costs may help 

to give us a clue as to how we should prioritize our environmental performance on the basis of an overall 

assessment“ (56). 

En lille detalje i forhold til værdigrundlaget er figur 4 nedenfor, der er hentet fra CSR rapporten. Aarhus 

Kommune omtales som en tæt samarbejdspartner og Brdr. Møller har bl.a. sponsoreret fem bycykler. Hvad 

der ikke nævnes i rapporten er, at dette også er god reklame. Teksten på siden og på hjulene af cyklerne 

lyder ”Alt i jord – Vej og kloakarbejde. Entreprenørfirma Brdr. Møller A/S”. 
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Figur 4. Billede fra Brdr. Møllers CSR rapport 2016 (s. 39) 

 

Rapporten er et projekt under løbende udvikling 

Den anden tværgående kategori er CSR rapporten som et udviklingsprojekt. Det nævnes flere steder, at CSR 

arbejdet og dermed CSR rapporten er en fortløbende proces, og rapporten bærer præg af, at der 

eksperimenteres med opgørelsesmetoder og præsentationer. Ligesom værdigrundlaget kan dette 

udviklingsarbejde ses i forhold til kategorierne formalisering og vækst, stakeholders samt CSR mål og måling. 

I forhold til formalisering og vækst er det kendetegnende, at der henvises til en række anerkendte koncepter, 

herunder FN’s verdensmål (25), økologisk fodaftryk (34-36), livscyklus analyser og miljøomkostninger (51-56) 

– og naturligvis til GRI standarderne. Virksomheden erklærer opbakning til de bagvedliggende tanker bag 

disse koncepter, men udover GRI standarderne har den svært ved at omsætte dem i praksis. Når de alligevel 

er medtaget, kan det hænge sammen med, at virksomheden søger at tale i det samme sprog som de 

potentielle kunder, den orienterer sig mod. 

Stakeholders kommer særligt til udtryk i udviklingsarbejdet i to tilfælde. Det ene er, at virksomheden har 

forsøgt at opgøre sine medarbejderes brændstofforbrug ved transport til og fra arbejde (33). Det andet er 

ved diskussionen af miljøomkostninger. Skønt virksomheden ikke ser sig i stand til at foretage beregningen, 

har den forsøgt ud fra en erkendelse af, at dens aktiviteter påvirker hele samfundet. 

Rapporten rummer mange beskrivelser og intentioner, men kun få målbare målsætninger. Kun to steder 

fastsættes mål og heraf er de fleste ikke målbare. Det drejer sig om nogle miljømål (26) og nogle mål for 

arbejdsmiljøet (41). Rapporten indeholder en del tal, især for miljøområdet (26-33), men de kobles ikke til 

målsætninger. I den forstand fremstår rapporten mere som en ambition om gennemsigtighed end om at 

håndtere bestemte impacts. 
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En undtagelse er dog håndteringen af affald, idet genanvendelsesandelene opgøres for flere affaldsformer 

(29-32), underforstået at en høj genanvendelsesgrad er et mål. 

Det tilkendegives dog, at virksomheden er i en proces med at fastsætte mål og at ambitionen er et katalog 

med målsætninger, der er integreret i virksomhedens styring (17). CSR rapporten fremstår på den baggrund 

som en læringsproces, hvor det endelige koncept er under udarbejdelse og hvor der eksperimenteres med 

forskellige opgørelsesmetoder og præsentationer.  

Ses der på de tal, der er medtaget, vedrører langt de fleste miljøforhold relateret direkte virksomhedens 

aktiviteter, mens f.eks. arbejdsmiljø alene dækkes af antal negative svar i et spørgeskema (41). Dette kan 

indikere, at virksomheden er startet med de forhåndenværende tal, og stadig mangler at formulere mål, 

inden den begynder at opbygger registreringssystemer, der gør det muligt at følge op målene. 

4.4. Anden delkonklusion 

Anden delkonklusion samler op på, hvad man kan lære af en konkret virksomheds CSR rapport. Dvs. hvilken 

generel viden kan man trække ud af den? 

Indledningsvis kan CSR rapporten udlægges som et ledelsesværktøj. For det første er rapporten en mulighed 

for ledelsen for at kommunikere, f.eks. de værdier virksomheden bekender sig til. Modsat årsrapporten, der 

ser på det forgangne år, kan CSR rapporten pege fremad ved at ledelsen fortæller, hvad den har intention 

om at gøre. Efterhånden som der tilføres konkrete mål og opfølgning på disse, kan virksomheden 

demonstrere, at den lever op til sin vision. 

For det andet er CSR arbejdet en integreret del af virksomhedens ledelse. CSR efter GRI standarderne kræver 

systematik i forhold til målfastsættelse og opfølgning på disse. Dette arbejde kan tænkes sammen med en 

mere strategisk ledelse af virksomheden med fokus på flerårig planlægning og ledelsesinformation. 

Det betyder samtidig, at hvis en virksomhed ønsker at fastholde en meget uformel organisationer, så er GRI 

standarderne måske ikke den rette metode til at arbejde med CSR. I casen er der umiddelbart tale om en 

familieejet virksomhed i en vækstsituation, der ser en fordel i en større formalisering af organisationen uden 

at de grundlæggende værdier fortrænges. Små virksomheder, der ønsker at forblive små, har muligvis ikke 

dette behov. 

Værdigrundlaget gennemsyrer rapporten. Dette viser, at en CSR rapport ikke nødvendigvis er baseret på en 

analyse af stakeholderinteresser eller tendenser blandt kunderne, men kan være udtryk for et engagement, 

der kommer inden fra virksomheden. Det dominerende værdigrundlag giver samtidig virksomheden 
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mulighed for at nedtone de økonomiske fordele, der kan følge af CSR aktiviteterne, og dermed øge 

rapportens troværdighed. 

Miljø og klima fylder meget. Dette viser, at CSR rapporten godt kan være ”skæv” i den forstand at der er 

emner og dermed standarder, der ligger virksomheden mere på sinde end andre. En virksomhed behøver 

ikke tage den fulde pakke, men kan plukke standarder efter interesse og basere CSR rapporten på disse. 

Endelig kan det konkluderes, at man ikke behøver at have et færdigt koncept for at arbejde med CSR. Den 

analyserede CSR rapport bærer præg af, at der eksperimenteres med målfastsættelse, beregninger og 

præsentationer. Umiddelbart er virksomheden startet med forhåndenværende data og er kun lige begyndt 

at udvikle de nøgletal, den vil arbejde med. Etablering af registreringssystemer og fastsættelse af mål er 

under fortsat udvikling.  

Teoriafsnittet beskriver udviklingen af en CSR rapport – både generelt og efter GRI standarderne – som en 

meget velovervejet proces fra start til slut. Analysen af en mellemstor virksomheds tredje CSR rapport peger 

på en knap så snorlige proces. 
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5. Konklusion og perspektivering 
Konklusionen besvarer projektets problemformulering. Denne konklusion lægges herefter til grund for nogle 

betragtninger på, at hvordan der kan arbejdes videre med problemstillingen. 

5.1. Konklusion 

Projektets problemformulering lyder: 

Hvordan kan mellemstore virksomheder udforme en CSR rapport til kommunikation af deres 

samfundsansvar? 

På baggrund af den gennemførte analyse kan der gives følgende svar: 

Forventningerne til, hvad mellemstore virksomheder kan håndtere, er mindre end til store virksomheder. En 

mellemstor virksomhed bør derfor vælge at arbejde med færre standarder. Det typiske antal er mellem 11 

og 13 standarder. De fire mest anvendte standarder er ”Emissions”, ”Occupational health and safety”, 

”Economic performance” og “Energy”. Hertil kan lægges fem standarder, der optræder knap så hyppigt, men 

fortsat er meget udbredte. Disse er ”Training and education”, ”Diversity and equal opportunity”, ”Effluents 

and waste”, ”Employment” og ”Results of customer satisfaction surveys”. Sidstnævnte er fra og med 2017 

flyttet til de universelle standarder. 

En virksomhed bør ikke se CSR isoleret fra dens øvrige aktiviteter. Med CSR rapporten får ledelsen mulighed 

for at kommunikere sin vision for fremtiden på en troværdig måde. Arbejdet med rapporten giver desuden 

mulighed for at formalisere arbejdsgange, m.v. i virksomheden. 

CSR rapporten kan med fordel baseres på et stærkt engagement fra virksomheden, f.eks. et værdigrundlag. 

Flere af de principper, GRI standarderne opstiller for CSR rapportens indhold, bl.a. væsentlig og stakeholder 

involvering, kan delvis imødekommes ved at henvise til dette engagement. Henvisningen til engagementet 

øger desuden troværdigheden, da virksomheden kan formidle sit CSR arbejde, uden at økonomisk vinding 

fremstår som det centrale. 

Udviklingen af en CSR rapport behøver ikke at være gennemtænkt fra start til slut, men kan ses som en 

læringsproces – der er ikke umiddelbart en forventning om, at en mellemstor virksomhed skal præsentere 

den bedste rapport. Dels kan virksomheden starte med ét område, der ligger den særligt på sinde, og vælge 

standarder herfra. Dels kan rapporterne benyttes til at eksperimentere og tilpasse design, målinger, m.v. 
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Hermed imødekommes nogle af de principper, GRI opstiller for CSR rapportens kvalitet, bl.a. præcision, 

sammenlignelighed og pålidelighed, delvis, idet det fremgår eksplicit, at virksomheden arbejder med disse 

forhold. 

5.2. Perspektivering 

Ovenstående konklusion er baseret på en sammentælling af standarder i 32 CSR rapporter og en 

dybdegående analyse af en enkelt virksomheds rapport. Konklusionen ville givetvis kunne foldes mere ud 

ved at arbejde yderligere med virksomheden Brdr. Møller. Dette kunne f.eks. være gennem interviews med 

repræsentanter for virksomheden eller med nogle af de stakeholders, virksomheden selv fremhæver. En 

anden mulighed er at følge virksomheden over tid og undersøge om og i så fald hvordan CSR rapporten 

udvikler sig. 

En CSR rapport kan udarbejdes på mange måder. Analysen kan derfor også bredes ud til at omfatte én eller 

flere af de øvrige virksomheder, der har gjort sig erfaringer med GRI standarderne. 

Ideelt set kan den erfaring, der kan udledes fra virksomheder, der har benyttet GRI standarderne, udnyttes 

af virksomheder, der ønsker at begynde af rapportere deres CSR aktiviteter. En tredje analyse kan derfor 

består i at følge en virksomhed i processen med at udvikle en CSR rapport. Erfaringerne fra de andre 

virksomheder ville hermed kunne indgå i den analyserede virksomheds overvejelser. 
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Bilag 1. Oversigt over virksomheder der indgår i den kvantitative analyse 

Virksomhed Størrelse Sektor GRI rapportering Hjemhørende 

Brdr. Møller A/S SME Construction Comprehensive Danmark 

Mälarenergi AB  SME Energy Core Sverige 

Kraftringen SME Energy Core Sverige 

Norrlandsfonden SME Financial Services Core Sverige 

Löfbergs SME Food and Beverage Products Core Sverige 

Palsgaard SME Food and Beverage Products Comprehensive Danmark 

Sveaskog SME Forest and Paper Products Core Sverige 

Green Resources SME Forest and Paper Products Core Norge 

Trivector AB SME Other Core Sverige 

RISE Holding SME Other Core Sverige 

Öresundsbrokonsortiet SME Other Core Sverige 

Fastighets AB Förvaltaren SME Real Estate Core Sverige 

Bostadsbolaget SME Real Estate Core Sverige 

Akademiska Hus SME Real Estate Core Sverige 

XXL SPORT SME Textiles and Apparel Core Norge 

Göta Kanalbolag SME Tourism/Leisure Core Sverige 

Dramaten Large Tourism/Leisure Core Sverige 

Hertz Sverige Large Tourism/Leisure Ikke oplyst Sverige 

Bonava Large Real Estate Core Sverige 

Hufvudstaden AB Large Real Estate Core Sverige 

BioMar Group Large Other Core Norge 

Nammo Large Other Core Norge 

Holmen Large Forest and Paper Products Core Sverige 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget Large Forest and Paper Products Core Sverige 

Systembolaget Large Food and Beverage Products Core Sverige 

Lantmännen Large Food and Beverage Products Core Sverige 

Storebrand Large Financial Services Core Norge 

SBAB Large Financial Services Core Sverige 

Fortum Värme Large Energy Ikke oplyst Sverige 

Statnett SF Large Energy Core Norge 

Wilh. Wilhelmsen Large Construction Core Norge 

Veidekke ASA Large Construction Core Norge 
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Bilag 2. Kodebog til den kvantitative analyse 

Hvad undersøges? Enhed Definition Kodning 

Hvilke standarder 
er medtaget. 

Standard. GRI’s definition 
benyttes. 

Hvis en disclosure figurerer på GRI indekset, 
medtages den standard, som denne 
disclosure tilhører.  

En standard tælles én gang, selvom flere 
disclosures under standarden fremgår af 
CSR rapporten. 

Alene topic-specifikke standarder (GRI 200, 
GRI 300 og GRI 400) tælles. Har 
virksomheden medtaget sektorspecifikke 
standarder, registreres disse om ”sector-1”, 
”sector-2”… med mindre der er tale om en 
tilføjelse til en standard, der allerede er 
med. 

Har virksomheden benyttet muligheden for 
at tilføje standarder, registreres disse som 
”other-1”, ”other-2”… 

Standarderne kan summeres i serier og i en 
total. 
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Bilag 3. Display til den kvalitative analyse 

 Formalisering og vækst Stakeholders CSR mål og måling 

V
æ

rd
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n

d
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Virksomhedens værdier omtales 
som en ”grundlov” (16). De skal 
gennemsyre virksomheden indadtil 
og udadtil. 

Værdierne er tillige 
fremtidsorienterede (ansvar for 
miljø og mennesker er på 
dagsordenen) og derfor dét, 
virksomhedens værks skal bygges 
på. Det er ledelsens vurdering, at 
der er potentiale for vækst (19-20). 

Der er en række eksempler på, at 
CSR og økonomi ses som to sider af 
samme sag (f.eks. ressource-
udnyttelse og sygedage). Men det 
betones, at det er værdierne og 
ikke økonomien, der er styrende 
(15, 38-39). 

Værdierne kan ikke stå alene. En 
virksomhed i vækst kræver 
formalisering og man arbejder 
derfor systematisk med CSR samt 
TQM (17-20). 

Samlet fremstår virksomheden som 
bevidst om sine værdier og om, 
hvordan disse kan lægges til grund 
for vækst. 

Alle stakeholders omtales i 
imødekommende terminologi. 
Medarbejderne er virksomhedens 
vigtigste ressource (10), kunder 
omtales som partnere og 
forpligtende partnerskaber betones 
(12) og konkurrenterne er 
potentielle partnere i større 
konsortier (15). 

Fremtidige generationer er 
medtaget som en stakeholder. I 
den sammenhæng betones det, at 
Brdr. Møller er en del af et støtte 
system, hvor bl.a. ressourcer ikke 
er ubegrænsede (9, 15).  

I samarbejdet med Aarhus 
Kommune afvises bestikkelse som 
værende et problem og det 
betones samtidig, at Brdr. Møllers 
relationer er bygget på tillid (13). 

Generelt tegnes et billede af en 
virksomhed, der prioriterer stærke 
relationer til sine primære 
stakeholders, der fortrinsvis findes i 
det østlige Jylland, hvor 
virksomheden er hjemmehørende. 

Trods en bred definition af 
stakeholders må de nævnte 
stakeholders antages at være 
identificeret gennem 
virksomhedens relationer.  

Dog refereres til dialog på de 
sociale medier (9). 

Rapporten rummer mange beskrivelser og 
intentioner, men få målbare målsætninger. 
F.eks. oplistes syv udfordringer (21-22), tre af 
FN’s verdensmål kommenteres (25) og nye mål 
for miljø er fastsat uden måltal (26). 

I det omfang, der er målinger, er der ikke måltal 
at sammenligne med (26-33) om end det for 
affaldshåndtering opgøres, hvor stor en andel, 
der genbruges (30-32). 

Miljø og klima er dominerende. Dels følger 
mange betragtninger direkte af virksomhedens 
håndtering af affald og brug og maskiner. Dels 
refereres til internationale undersøgelser af 
global opvarmning og tre af FN’s verdensmål 
vedr. miljøskadeligt affald, vedvarende energi og 
klimaopmærksomhed nævnes. 

Der er dog også referencer til arbejdsmiljø i form 
af sikkerhed og handicapvenlighed (21, 38, 41) 
og støtte til forskellige NGO’er (38-40). 

Beregning af eksterne omkostninger diskuteres. 
De kan ikke opgøres, men underbygger at Brdr. 
Møller er en del af et større system (56). 

Målsætningerne synes overvejende at være 
udledt af værdierne og formuleret i relation til 
dels virksomhedens drift og dels et globalt 
miljøudsyn. 
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Arbejdet med at udvikle en CSR 
rapport udlægges som en rejse, 
man er begyndt på, men som har 
lang vej endnu. Ambitionen er at 
kunne integrere værdier, mål, 
målrealisering og ledelse i et mere 
formaliseret system (3, 17). 

Teksten fremstår meget oplysende. 
Der, man ikke kan måle på, kan 
man fortælle om. 

Man har forsøgt sig med en række 
anerkendte koncepter ud over GRI 
selv, f.eks. FN’s verdensmål, 
økologisk fodaftryk, livscyklus 
analyser og eksternaliteter (24-25, 
34-36, 51-56). 

Den eksperimenterende tilgang 
findes også i forhold til 
stakeholders, hvor virksomheden 
bl.a. har forsøgt at opgøre 
medarbejdernes miljøbelastning 
ved transport til/fra arbejde (33) og 
i en diskussion af eksternaliteter, 
der beskrives som virksomhedens 
ansvar for samfundet bredt, men 
svært at gøre op (51-56). 

Rapporten er præget af at være under udvikling. 
Det tilkendegives direkte, at man er på vej (17), 
og der er meget få konkrete mål. 

Dette understøttes af, at man har forsøgt sig 
med forskellige koncepter uden at det er klart, 
hvordan de hænger sammen. 

Der er desuden ændringer i stilen, bl.a. farver og 
billeder. 

I det omfang, der måles, er der endnu ikke 
fastsat målsætninger. Målingerne ligger i 
forlængelse af nogle beskrevne udfordringer (21-
22, 26-33). 

Der er klart flest målinger for miljø, mens f.eks. 
arbejdsmiljø dækkes af antal negative svar i et 
spørgeskema (41). Det indikerer, at man først og 
fremmest har benyttet forhånden værende tal. 
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