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Abstract      

The purpose of this thesis is to examine, why challenges arise when reporting about corporate social 

responsibility (CSR), and how these challenges affects the corporations and investors. 

These challenges emanate from corporations increasingly engaging in CSR-activities, based on increasing 

demand from society, therefore requiring high quality data to ensure credibility. The current regulations 

for CSR-reporting is vague and confusing, which makes it difficult for corporations to approach a correct 

compilation of the CSR-report.  

The focus of the thesis has been large Danish companies covered by the Danish statements act §99a, 

and institutional investors.  

To better understand, why challenges arise, we look at both corporations and investors. To understand 

the challenges, we analyzed known sustainability investing strategies, and corporations were analyzed 

by using neo-institutional theories. Greenwashing and information asymmetry were identified as critical 

challenges, for both corporations and investors.   

The reason why challenges arise, originates from decoupling corporations, caused by vague regulations, 

and therefore lack of high-quality data and comparability.  

This was further confirmed by the analysis of the 100 largest Danish companies, where risk and 

materiality assessments were the main explanations behind the lack of data and compatibility.  We 

suggest a solution to solve the previously mentioned challenges, based on our interview with CSR-

specialist Birgitte Mogensen and scientific articles.  

The solution contains an implementation of 2 legislative measures in the Danish statements act, this will 

specifically require corporations to include ESG-key figures in the annual report.  

CSR-information, including the ESG-key figures, must be applied on the concept of double materiality, 

introduced by the EU Commission in the updated guidance for non-financial reporting in 2019. 

The above mentioned solution will, in our opinion, result in a more transparent, comparable, and 

trustworthy CSR-reporting. Therefore, mitigating challenges, such as decoupling, greenwashing and 

information asymmetry. Thus, benefiting corporations and all the stakeholders, in terms of economic 

advantages and sustainable developments.  
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1. Indledning  

I Danmark har vi historisk været et foregangsland når det kommer til fokus på miljøet og tilhørende 

samfundsansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility(CSR). Dette startede allerede i 1995, hvor 

de grønne regnskaber blev indført, som krævede indsigt i miljøtunge virksomheders aktivitet. Interessen 

for virksomheders ansvar er siden da kun steget, hvorfor regeringen i 2008 udsendte den første 

handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. De formelt set første lovpligtige redegørelser for 

samfundsansvar blev født året efter i 2009, med indførelsen af årsregnskabsloven §99a, hvor større 

danske virksomheder blev afkrævet at udarbejde en årlig redegørelse for samfundsansvar.  

Siden hen er den proaktive og fremtidssynede adfærd indenfor rapportering af samfundsansvar i 

Danmark, forsvundet om bag i kulissen og erstattet af en forvirring omkring efterlevelse af gældende 

regulering på området. Dette blev understreget ved Dansk Erhvervs CSR-konference 2019, hvor en 

række eksperter i enstemmighed udtalte:   

“at der fortsat er stor forvirring og uklarhed om det grundlæggende formål med CSR-rapporteringen, og 

hvordan virksomhederne skal gribe det korrekt an.”1 

Derfor rejses spørgsmålet, om der er behov for ændringer af lovreguleringen, for at imødekomme 

ovennævnte udfordringer ved rapportering om samfundsansvar.  

Et værktøj til at løse udfordringerne blev i sommeren 2019 udsendt af Nasdaq, FSR og Finansforeningen, 

i form af en oversigt med 15 nøgletal indenfor samfundsansvar. Her gives et konkret og standardiseret 

udgangspunkt for CSR-regnskabsførelse, og imødekommer derved virksomhedernes udfordring ved 

rapportering af samfundsansvar.  

Fordelene ved at beskæftige sig med samfundsansvar, er for virksomhederne, samfundet og 

investorerne blevet tydeligere siden 2009. Det er nu et faktum, at alle parter gavner af et øget fokus på 

samfundsansvar og bæredygtighed, hvorfor det er blevet et konkurrenceparameter for virksomhederne. 

Derfor burde man nu, i 2020, forvente høj kvalitet og sammenlignelige rapporter indenfor 

samfundsansvar. Virkeligheden er dog en anden, hvorfor man i en analyse offentliggjort januar 2020, 

kunne konstatere at de 100 største danske virksomheder rapporterer uensartet til omverdenen om 

klimaoplysninger2. 

 
1 CSR Advisors, 2019 
2 Jepsen, C., 2020 



   

5 
 

Afhandlingen tager derfor afsæt i ovenstående problematikker, og vil forsøge at afdække hvorfor 

udfordringer ved rapportering af samfundsansvar opstår. Dette giver anledning til følgende problemfelt 

og problemformulering. 

1.1 Problemfelt  

Nuværende lovgivning indenfor CSR-rapportering er uklar, hvilket gør CSR-rapporter meget individuelle 

og ikke-sammenlignelige på tværs. Manglen på sammenlignelighed, skaber udfordringer for 

virksomhedens interessenter, i form af manglende indsigt og forståelse af virksomhedernes CSR-

rapporter. På denne baggrund er der en øget efterspørgsel blandt regnskabsbrugerne, om at skabe 

mere ensretning af rapporteringen og dermed større sammenlignelighed. Dette skaber nye initiativer på 

dansk og internationalt niveau, eksempelvis Nasdaq, FSR og Finansforeningens nye nøgletalsoversigt for 

ESG (Environmental, Social og Governance). 

Rapportering af samfundsansvar nyder nu derfor stor opmærksomhed, hvorfor følgende 

problemformulering kan stilles:  

 1.2 Problemformulering 

”Hvorfor opstår der udfordringer ved rapportering om samfundsansvar, og hvilken betydning har dette 

for regnskabsaflægger og regnskabsbruger? I forlængelse heraf, hvordan kan udfordringerne begrænses 

ved hjælp regulering?” 

Problemformulering vil blive besvaret af 8 arbejdsspørgsmål, hvor henholdsvis 4 er henført til teori og 4 

til analysen.  

Teori spørgsmål: 

1. Hvilke begreber er der indenfor samfundsansvar? 

●        Forklaring af begrebet CSR og den historiske udvikling for CSR, samt relaterede begreber i både 

dansk og global kontekst.  

2. Hvad er gældende lovgivning indenfor samfundsansvar? 

●        Beskrivelse af EU’s og dansk lovgivning, samt anbefalinger på området. 

3. Hvilke investeringsstrategier anvendes af investorer indenfor bæredygtighed?   
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●        Gennemgang af bæredygtige investeringsmetoder og tilhørende strategier. 

4. Hvilke udfordringer opstår ved CSR-rapportering?  

●      Organisationsteoretiske perspektiver vil her blive redegjort udfra stakeholder og nyinstitutionel 

teori. Begreber som greenwashing og asymmetrisk information vil blive beskrevet. 

Analyse spørgsmål: 

5.  Hvorfor investeres der i bæredygtighed, hvilke strategier anvendes og hvilke udfordringer opstår der? 

●        Motivationsgrundlag, udfordringer og værdiskabelse for investering i bæredygtighed vil blive 

analyseret. 

6.  Hvorfor er der tale om udfordringer ved CSR-rapportering, hvordan forebygges de og hvilken 

betydning har de for virksomhedens interessenter? 

●     Årsagen til CSR-dekobling, samt hvordan virksomheder forebygger dekobling vil blive analyseret. 

Derudover analyseres udfordringernes betydning for investor. 

7. Hvordan rapporterer danske virksomheder indenfor CSR? 

●        FSR’s CSR-pris og tilhørende undersøgelse af store selskabers samfundsansvar analyseres.  

8. Hvordan skaber mere regulering af samfundsansvar værdi for virksomhedens og dens interessenter? 

●        Fordele og ulemper ved regulering af CSR diskuteres og konkrete forslag til lovændringer 

anføres. 

1.3 Afgrænsning og begrebsfastlæggelse 

Det forudsættes, at læseren er bekendt med almene fagudtryk indenfor revision og regnskab. Der vil 

igennem afhandlingen løbende være fokus på at definere begreber indenfor samfundsansvar. 

Når vi arbejder med udfordringer for regnskabsbruger i afhandlingen, afgrænser vi os, fra alle andre 

interessenter, foruden investor. Hvorfor udfordringer i afhandlingen udelukkende omhandler investor 

og virksomhederne. Regnskabsaflægger er danske virksomheder indenfor regnskabsklasse store C og D.  

Ved anvendelse af begrebet investor, afgrænser vi os i afhandlingen fra private investorer. Hvorfor 

afhandlingen omfatter institutionelle investorer, når vi anvender begrebet investor.  
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Ved institutionelle investorer forstås: investeringsforeninger, banker, pensionsselskaber og kapitalfonde.  

Vi afgrænser os fra revisors rolle i forhold til udfordringer, som kan opstå i forbindelse med revision af 

CSR-rapporter. Revisor anses i afhandlingen, som en formidlende tredjepart for virksomheder, ved 

rapportering af ikke-finansiel information. 

1.4 Metode 

1.4.1 Valg af undersøgelsesdesign 

Et undersøgelsesdesign udgør den kombination af fremgangsmåder, som benyttes ved indsamling, 

analyse og tolkning af data. Vores afhandling vil primært være baseret på litteratur fra videnskabelige 

artikler, hvorfor undersøgelsesdesignet vil være en metaanalyse af empirisk forskning3. Litteraturstudiet 

vil blive understøttet af primær empiri i form af interviewdata. 

Vi vil derfor anvende og samle eksisterende viden indenfor området, med udgangspunkt i forskellige 

videnskabelige undersøgelser, for at drage en samlet konklusion. Da vi anvender eksisterende viden for 

at komme med en løsning eller flere til vores problemfelt, vil vores undersøgelsesformål således være 

normative4.  

1.4.2 Videnskabsteori 

Paradigme 

Guba definerer begrebet paradigme som følgende: “Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger 

- både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser“5.  Videnskabelige 

opfattelser bestemmes derfor af vores handlinger, og hvordan handlingerne hænger sammen med vores 

værdisæt. Med andre ord så handler vi ud fra, hvordan vi mener virkeligheden hænger sammen.  

Der findes flere paradigmer, som definerer hvilket virkelighedsopfattelse man har. Alt afhængigt af 

hvilke paradigme der anlægges, kan dette påvirke resultater og konklusioner i afhandlingen. 

● Det positivistiske paradigme: Dette paradigme tager for givet at verden eksisterer og man har 

derved et realistisk virkelighedssyn6. Videnskaben skal afdække verdenen gennem objektive 

eksperimenter og dataindsamling. 

 
3 Ankersborg, 2020 
4 Andersen, 2014 
5 Voxted, 2006 
6 Voxted, 2006 
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● Det neo-positivistiske paradigme: Man erkender her, at man har et begrænset realistisk 

virkelighedssyn, og man er påvirket af værdier og normer, men forsøger så vidt muligt at være 

objektive7.   

● Det konstruktivistiske paradigme: Relativistisk virkelighedssyn. Den verden vi lever i, er social 

konstrueret og verden eksisterer på baggrund af vores opfattelse af den. 

Valg af paradigme  

Vi arbejder med udgangspunkt i det neo-positivistiske paradigme i afhandlingen. Vores valg af 

paradigme, har konsekvenser for vores videnskabelse, hvilket kan opdeles i tre niveauer: Ontologisk, 

epistemologisk og metodologisk. 

Derfor vil vores opfattelse af virkeligheden påvirke det endegyldige svar på problemformuleringen. Det 

vil være muligt at komme tæt på en eksakt sandhed, hvorfor studiets ontologi er begrænset realistisk.  

Afhandlingen vil på et epistemologisk niveau være så objektivt som muligt. Vi anerkender at vi vil være 

påvirket af egne følelser, værdier og holdninger, som vil influere afhandlingens reliabilitet og validitet 

negativt. Hvorfor afhandlingens epistemologi vil være modificeret objektiv.  

Da afhandlingens problemfelt tager sit afsæt i virkeligheden, agerer vi, i vores afhandlingen i så naturlige 

forhold som muligt, for derfor bedst at kunne opnå en forståelse for problemfeltet. Afhandlingens 

metodologi er derfor modificeret eksperimentel8. 

1.4.2 Induktiv og deduktiv metode  

Der skelnes mellem 2 former for metoder, ved frembringelse af viden. Henholdsvis den deduktive og 

induktive metode. Ved den deduktive metode, anvendes allerede eksisterende teori, til at udlede noget 

specifikt9. Den induktive metode søges viden opnået gennem en eksplorativ tilgang til forskningen, hvor 

observationen samles, noget generelt udledes og der skabes ny teori10. 

Vi vil i afhandlingen primært arbejde deduktivt, idet allerede eksisterende teorier anvendes indenfor 

området. Konklusioner fra den anvendte teori vil blive brugt til videre analyse, og nye sammenhænge 

drages, hvorfor denne del af analysen er induktiv. Vi vil derfor arbejde med induktiv og deduktiv metode 

i kombination af hinanden, dog overvejende deduktivt. 

 
7 Ibid. 
8 ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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1.4.3 Dataindsamling  

Til brug for afhandlingens analyser er der indhentet og anvendt empiri. Ved dataindsamlingen vil de 

enkelte kilders reliabilitet og validitet blive vurderet. Vi vil i indeværende studie søge at indsamle, 

bearbejde og anvende data således, at der opnås en valid konklusion. 

Validitet og reliabilitet 

Validitet omhandler relevans og gyldighed i forhold til studiets endelige resultat. Relevans er et udtryk 

for hvor relevant det empiriske grundlag er i besvarelsen af selve problemformuleringen, hvor gyldighed 

er et udtryk for overensstemmelsen mellem teori og empiri.11 Validitet er med andre ord den sikkerhed, 

hvormed man undersøger det, man ønsker at undersøge12.  

Reliabilitet angiver den præcision eller konsistens man måler, i forhold til det du faktisk måler. Med 

andre ord kan reliabilitet forstås som pålidelighed og redelighed i forhold til forskningsprocessen og 

dækker over, hvor sikkert og præcist, vi måler det, der skal måles13.  

Primære og sekundære data 

Sekundære data er den data som allerede er tilgængelig, altså data som på forhånd er indsamlet af 

andre mennesker, fordi de ønsker at løse en konkret problemstilling14. Fordelene ved sekundære data 

er, at informationerne allerede er indsamlet. Man bruger derfor ikke så meget tid på selv at lave 

dataindsamlingen. Ulemperne ved brug af sekundære data kan være troværdigheden af den indsamlede 

data, at det ikke dækker det behov man ønsker og at man måske kun kan finde data som, er er ældre af 

dato i forhold til det man undersøger.  

Primære data er data, som bliver indsamlet til et bestemt formål. Det vil sige, at man selv går ud og 

indsamler data eller får andre til at indsamle data for en15. Fordelene ved primære data er, at dataet er 

meget konkret i forhold til det man ønsker at undersøge og derfor er disse data meget præcise. 

Ulemperne er dog selve indsamlingsprocessen, som kan være ressourcekrævende, da det kræver meget 

tid og desuden kan det kræve, at man har de rigtige kontakter.  

Vi vil i dette projekt primært gør brug af sekundære data, da vi arbejder med et emne, som er meget 

bredt, og dermed er der en masse litteratur tilgængeligt. Ved brug af sekundære data er vi 

 
11 Andersen, 2014 
12 Kruuse, 2007 
13 Kruuse, 2007 
14 Voxted, 2006 
15 Ibid.  
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opmærksomme på, hvilke kilder man anvender i sin afhandling. Derfor har vi i dataindsamlingsprocessen 

været kildekritiske, hvad angår den anvendte litteratur. Vi vil anvende primære data, i form af interview 

med FSR’s CSR-formand Birgitte Mogensen. 

Kvalitativt og kvantitativt data 

Datamængden i studiet er overvejende baseret på kvalitative data, i form af videnskabelige artikler, 

interview og rapporter. Der benyttes kvantitative data fra Eurosif & Financial Analyst Journal, hvilket er 

beskrevet nærmere i afsnit 3.1. Desuden anvendes der kvantitative data fra FSR’s undersøgelse af store 

danske selskaber, hvor baggrunden for undersøgelsen er beskrevet nærmere i afsnit 3.3.2. 

Metodetriangulering 

Der anvendes metodetriangulering til at opnå en større nøjagtighed i afhandlingen. Ved 

metodetriangulering forstås en metode, hvori der anvendes mere end én type af data i studiet af et 

socialt fænomen. Derved supplere og bekræfter forskellige dataindsamlingsteknikker hinanden.16 

I afhandlingen vil der både blive anvendt mere end en type data, da der både anvendes primært og 

sekundært data. Vores undersøgelser suppleres derfor af forskellige teknikker som bekræfter hinanden, 

eksempelvis CSR-udfordringer omtalt i interviewet med Birgitte Mogensen, der understøttes af både 

kvantitative og kvalitative sekundære data (undersøgelser og videnskabelige artikler).  

1.4.4 Kildekritik 

Som beskrevet tidligere kommer vi i vores afhandling hovedsageligt til at anvende sekundære data. For 

at sikre at vores afhandling opfylder en høj grad af validitet og reliabilitet, bør vi være kildekritiske både i 

forhold til vores teori og dataindsamling. Derfor er det vigtigt, at vi tager et kig på, hvem afsenderen og 

modtageren er og hvad vi kan bruge den pågældende kilde til. Dette kan give os et overblik over 

afsenderens objektive standpunkt. Vi vil konkret ved anvendelse af sekundære data vurdere om 

afsenderen er pålidelig samt dens formål. Desuden vil der vurderes om der risiko, for at afsenderen 

fremstiller empiri subjektivt.  

Pålideligheden af det anvendte sekundære data i afhandlingen, vurderes at være tilstrækkelig til at 

kunne besvare afhandlingens problemformulering. Dette skyldes, at vi har anvendt litteratur fra 

myndighedernes side, herunder EU-direktivet og årsregnskabsloven. Der er i afhandlingen anvendt 

videnskabelige artikler, fra anerkendte journaler, hvorledes disse vurderes at være pålidelige. Vi har ved 

 
16 Andersen, 2014 
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anvendelse af videnskabelige artikler haft fokus på hvem afsenderen har været, dens formål og 

subjektivitet. 

I forhold til anvendelse af interviewet med Birgitte Mogensen, arbejder vi så objektivt som muligt. Vi 

tager hensyn til bias, da hun repræsenterer revisorbranchen, og dermed kan have en subjektiv holdning 

og agenda indenfor området. 

1.4.5 Interview  

Vi har foretaget et interview af statsautoriseret revisor Birgitte Mogensen, som er formand for CSR-

udvalget hos FSR – Danske Revisorer. Hun har eget konsulentselskab, hvor hun hjælper danske selskaber 

med CSR-rapportering, og arbejder derfor med CSR til dagligt. Hun er en af hoved-initiativtagerne bag 

publikationen af de 15 ESG hoved-nøgletalsoversigt, som FSR, CFA og Nasdaq har udarbejdet. Derfor har 

interviewet, givet adgang til primær empiri og indsigt til en række spørgsmål, som ellers ikke vil have 

været muligt at få svar på, ved anvendelse af udelukkende sekundære data. 

Inden interviewet med Birgitte Mogensen, havde vi på daværende tidspunkt udarbejdet størstedelen af 

vores teoriafsnit. Derfor havde vi en bred forståelse og viden indenfor emnet, hvorfor vi valgte at 

anvende det delvist strukturerede interview, som spørgeteknik 17. 

Ved denne teknik er formålet med interviewet at få nye synsvinkler og informationer indenfor området. 

Vi havde derfor inden interviewet udarbejdet en interviewguide, i form af en række spørgsmål. Ved 

udarbejdelsen af spørgsmålene havde vi fokus på områder, som var vigtige at få svar på for at kunne 

løse vores problemformulering bedst muligt.  Interviewet forløb over 55 minutter, og gav efterfølgende 

en styrket forståelse for området, hvilket har hjulpet den videre proces i afhandlingen, og tilført citater 

der understøtter besvarelsen af afhandlingen.  

Birgitte har efterfølgende bekræftet vores anvendelse af citater fra interviewet i afhandlingen, og har 

derfor kvalitetssikret vores konklusioner på baggrund af interviewet. Birgitte har desuden besvaret 

opfølgende spørgsmål over mail. Lydfil for interview, samt e-mailkorrespondance med Birgitte kan 

rekvireres om nødvendigt. 

 

  

 
17 Andersen, 2014 
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1.4.6 Udfordringer på grund af nedlukning af samfundet 

Lockdown af samfundet, har medført en række udfordringer for udarbejdelsen af vores afhandling. Vi 

havde blandt andet tænkt os at lave et interview med Ørsted, da de var en oplagt case, grundet deres 

store engagement med bæredygtighed.  

Da det ikke lykkedes at foretage et interview med dem, har vi valgt at droppe casestudiet, og i stedet 

udarbejdet en afhandling baseret på føromtalte litteraturstudie. Derfor har vi undervejs været nødsaget 

til at tilpasse vores tilgang til afhandlingen og dens problemformulering. 

Vi har været udfordret i forhold til adgang til litteratur, her især bøger indenfor fagområdet, da landets 

biblioteker har været lukket ned siden marts. Dette har begrænset vores dataindsamling, især fordi 

området indenfor samfundsansvar og tilhørende faglitteratur, ikke har været omfattet af tidligere fag i 

vores studietid.  

Vi har derfor overvejende måtte anvende videnskabelige artikler og andet materiel som har været 

tilgængeligt online. Det har til tider været svært at skaffe materialer indenfor bestemte områder, 

hvorfor visse teoriafsnit savner et bredere teoretiske fundament i form af et rammeværktøj, som 

fagbøger ville kunne forsyne. 

1.5 Begrundelse for teori 

Begreber indenfor samfundsansvar: Afsnittet har til formål at give læseren en forståelse for de mange 

begreber, som anvendes indenfor samfundsansvar. For at kunne gøre dette, vælger vi at, kigge på den 

historiske udvikling for samfundsansvar, hvorefter vi gradvist arbejder os op til det aktuelle billede af 

CSR, som vi kender idag.  

Regulering indenfor samfundsansvar: For at kunne arbejde med aktuelle problemstillinger i forhold til 

samfundsansvar, mener vi det er nødvendigt for afhandlingen, at gældende regulering indenfor 

samfundsansvar bliver redegjort.   

Investeringsstrategier indenfor bæredygtighed: For at kunne forstå hvorfor og hvordan investorer 

investerer bæredygtigt, vil strategier indenfor bæredygtighed blive gennemgået. Ved at have en 

forståelse for de grundlæggende strategier, vil vi i analysen kunne analysere investeringsstrategier samt 

identificere udfordringer hertil. 

Udfordringer ved CSR-rapportering: Dette afsnit er det mest teoretisk tunge, som beskriver 

virksomhederne udfra et organisationsteoretisk perspektiv, hvilket vi i afhandlingen vil gøre udfra 

henholdsvist stakeholder teori samt den nyinstitutionelle teori. Hertil hører underliggende teorier som 
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dekobling og isomorfisme. Vi inddrager teorierne, for at være i besiddelse af en analytisk værktøjskasse, 

som vi vil anvende igennem analysen til at besvare problemformuleringen. Derved kan vi analysere, 

identificere og forklare udfordringer for regnskabsbruger og regnskabsaflægger. Vi inddrager 

asymmetrisk information, for give læseren en forståelse af, hvorfor greenwashing skaber udfordringer 

for regnskabsbruger ved CSR-rapportering. 

Udeladelser af teori: Vi har anvendt principal-agent teorien, til at forklare asymmetrisk information, 

men valgt at udelade et konkret afsnit der forklarer principal-agent teorien. Årsagen til dette er, at vi 

forudsætter læseren allerede, har kendskab til denne teori. 

Ratingbureauer, er et område vi tidligere i processen vil have som en del af teorien, men har frasorteret 

dette, for at have større fokus på relevante teorier i forhold regnskabsbruger og regnskabsaflægger.  

1.6 Afhandlingens struktur 

Vores afhandling består af 5 kapitler: Indledning, Teori, Analyse, Konklusion og Perspektivering.  

Vores teoriafsnit er bygget op omkring de 4 arbejdsspørgsmål, som blev præsenteret i afsnit 1.2. 

De 4 afsnit er som udgangspunkt uafhængige af hinanden, men vil efterfølgende give læseren et 

overblik over afhandlingens problemfelt. Det vil desuden give læseren en begrebsramme, som vi mener 

er nødvendig, for at læseren kan forstå analysen og besvarelsen af problemformuleringen.  

Analyseafsnittet er ligeledes bygget op omkring 4 arbejdsspørgsmål. Analysen vil i den første halvdel, 

blive anskuet fra henholdsvist regnskabsbrugerens og regnskabsaflæggerens synspunkter.  

Hvorefter vi vil benytte de identificerede problematikker i arbejdsspørgsmål 5 og 6, til videre analyse af 

danske selskabers CSR-rapportering i arbejdsspørgsmål 7 jævnfør figur 1. Dermed er formålet med 

afhandlingens opbygning, at læseren vil være klædt på til at forstå diskussionen og de konkrete 

løsningsforslag fremsat i arbejdsspørgsmål 8. 

Vi vil i konklusionen, konkludere og fremhæve resultater og fund fra vores teori og analyse afsnit. 

Afhandlingen vil blive afsluttet med en perspektivering, hvor vi vil komme med vores bud på hvordan 

den fremtidige CSR-rapportering ser ud. 

 

  



   

14 
 

Figur 1: Afhandlingens struktur   

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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2. Teori 

2.1 Begreber indenfor samfundsansvar 

I de følgende afsnit vil der være en del forskellige begreber, når vi omtaler samfundsansvar og 

relaterede begreber. For ikke at skabe for meget forvirring, er det derfor vigtigt at understrege, at der 

ikke findes noget entydigt begreb herfor. Dette kan godt undre, når CSR-begrebet har eksisteret i 

Danmark i en længere årrække, men faktum er stadig, at fremtrædende CSR-eksperter i dag har svært 

ved at enes om et fælles udtryk. Det underbygges i følgende citat fra CSR Quarterly, september 2019: 

”Vi slås stadig med og om, hvad vi kalder det. Begreber som CSR, samfundsansvar, bæredygtighed, 

ansvarlig virksomhedsdrift og ESG som nyeste mainstream-begreber i konkurrence. På den anden side 

virker det til, at vi kan kalde det, hvad vi vil, det vigtige er, at arbejdet bliver gjort ordentligt.”18 

Vi vil derfor bestræbe os for, løbende i afhandlingen at definere begreberne for samfundsansvar, så 

forvirringen bliver minimal. 

2.1.1 Forklaring af begrebet CSR  

For at opnå en nærmere forståelse af, hvad der menes med udtrykket samfundsansvar, vil følgende 

afsnit definere begrebet CSR. Efterfølgende beskrives den historiske begyndelse for CSR i USA, og 

derefter udviklingen globalt, og på dansk plan.  

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, hvilket oversættes til virksomhedens sociale 

ansvar på dansk.   

CSR dækker over hvordan virksomheder arbejder med deres samfundsansvar og hvordan 

forretningsaktiviteter påvirker det omkringliggende samfund19.Områder der ligger indenfor CSR er de 

samme som bliver remset op i årsregnskabsloven §99a, stk.1: Menneskerettigheder, sociale forhold, 

miljø og klimamæssige forhold og antikorruption.   

CSR anvendes i Danmark som et virksomhedsstrategisk perspektiv, hvor Michael Porters og Mark 

Kramers definition fra 2006 er en af det mest anvendte. Her anses CSR som et værktøj der kan være 

med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og indtjening. Der kan være stor værdi at hente for en 

virksomhed, hvis indsatsen er strategisk anlagt i forhold til virksomhedens kerneforretning. Ved 

 
18 Skjoldborg, 2019  
19 Pontoppidan, 2020  
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strategisk CSR forstås en forretningsdrevet indsats, hvor dette fokuseres således, at den passer ind i 

virksomhedens strategier, udfordringer og markedsrelationer20. 

2.1.2 Historisk begyndelse- og udvikling af CSR 

CSR’s historiske udvikling udspringer fra USA I 1950’erne, hvor Howard R. Bowen i 1953 publicerede sin 

bog ”Social responsibilities of the businessman”, og bliver af mange omtalt som ”The Father of Corporate 

Social Responsibility”21. Tanken bag bogen var, at virksomheder udgør en central magt i samfundet, og 

virksomheders handlinger påvirker samfundet på forskellige måder. Titlen på bogen refererer til 

virksomhedernes (forretningsmændenes) ansvar og forpligtelser over for samfundet. Opfyldes de ansvar 

og forpligtelser, opnår de derved at leve op til de mål og værdier der eksisterer i samfundet22.  

Bowen bliver i 1954 suppleret af Peter Drucker der udgiver ”The Practice of Management”, hvori han 

nævner ”Public Responsibility” som 1 område ud af 8 nøgleområder for forretningsmæssige mål23. Han 

mente ligesom Bowen, at virksomheder havde en etisk forpligtelse til at påtage sig et ansvar for 

samfundet, og kontribuere til stabilitet, styrke og harmoni.  

Litteratur om CSR i 1950’erne er dog begrænset, og det generelle syn var dengang, at socialt ansvar 

handlede om at gøre godt og man engagerede sig af filantropiske årsager. Filantropi kan beskrives som 

et begreb der omfatter donation af penge, tjenester, materiel og arbejde til et socialt velgørende formål 

uden belønning til donoren. 

Der var derfor begrænset diskussion af sammenhængen mellem CSR og forretningsfordele i 1950’erne, 

da det primære fokus her var velgørenhed24.  

I 1960’erne kom der dog en øget fokus på området, hvor blandt andet Keith Davis i 1960 hævdede, at 

enkelte socialt ansvarlige forretningsbeslutninger kan retfærdiggøres. Keith Davis mente, at der var en 

god chance for at socialt ansvarlige beslutninger kunne skabe økonomisk vækst for virksomheden på 

den lange bane, og derved kunne de socialt ansvarlige beslutninger betale sig25. Dette er de første tegn 

på, at man kæder socialt ansvarlige beslutninger sammen med økonomiske fordele. Man nærmer sig så 

småt det CSR-begreb, som vi kender i dag. 

 
20 Porter,2006 
21 Carroll, 1999 
22 Bowen, 1953 
23 Moura-Leite, 2011 
24 Carroll, 2010 
25 Carroll, 1999 
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Indtil 1967 har virksomheder ikke spillet en rolle i forhold til social ansvarlighed, man har derimod anset 

det som forretningsmændenes forpligtelse, hvilket stammer fra Bowens definition af social ansvarlighed 

ift. forretningsmanden.  

Det er først da Clarence C. Walton udgiver bogen ”Corporate Social Responsibilties” (1967), at 

virksomhedens rolle bliver sat i forhold til social ansvarlighed.  Walton understregede at drivkraften bag 

CSR lå i frivillighed fremfor i tvang. Han argumenterede ud fra et etik-orienteret perspektiv, hvor han 

understregede, at CSR var nødvendigt, selvom omkostninger relateret til CSR ikke kunne påvise et 

målbart økonomisk afkast26. 

I 1970’erne fik CSR mere opmærksomhed, hvorfor der påbegyndtes forskning og undersøgelser indenfor 

området. Dette resulterede i en undersøgelse i 1970 af CED (Comitee for Economic Development), som 

fastslog følgende:  

” two thirds of the respondents believed business had a moral obligation to help other major institutions 

to achieve social progress, even at the expense of profitability”27. 

Dette satte virksomheder i en situation, hvor de på den ene side skulle forsøge at profitmaksimere, og 

samtidigt tage hensyn til sociale problemer, hvorfor man endte i en interessekonflikt. 

Milton Friedman som var kendt for sin ”Shareholder theory”, omhandlende profitmaksimering, 

(uddybes i Stakeholder afsnit 2.4.1.1), accepterede i 1970 en integration af CSR i virksomheden, såfremt 

de var profitable på den lange bane28. 

Derfor var CSR-tiltag acceptable for Milton Friedman, så længe de udelukkende var indenfor 

virksomhedens ”egeninteresse”.  Den generelle holdning til arbejde med CSR,  blandt teoretikere i 

1970’erne, bar derfor præg af Friedmans syn på CSR og virksomhedens fokus på ”egeninteresse”. Det 

var derfor vigtigt at implementering af CSR-tiltag i virksomheder, ikke var i konflikt med og/eller på 

bekostning af fundamentale virksomhedsinteresser.  

I 1980’erne blev virksomheder mere opmærksomme på deres interessenter(stakeholders), og dermed 

blev forretningsinteresser og sociale interesser tættere forbundet. I 1981 blev begrebet ”public liability” 

introduceret af L.E. Preston og J.E.Post i artiklen ”Private management and public policy” (1981). ”Public 

liability” svarer til offentlighedens ansvar og læner sig op ad Peter Druckers publikation fra 1954. Ifølge 

Preston og Post bør virksomheder overveje konsekvenserne bag deres forretning, men er ikke påkrævet 

 
26 Moura-Leite, 2011 
27 Carrol, 1999 
28 Moura-Leite, 2011 
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at løse alle samfundets problemer. I stedet er de påkrævet at løse de områder relateret til deres 

aktiviteter og interesser29.  

Denne tankegang fra 1981, minder meget om den moderne forståelse af CSR, og kan blandt andet 

genkendes i årsregnskabsloven §99a stk.3. Hvor virksomheder skal oplyse om risici ved relationen 

mellem samfundsansvar og forretningsaktiviteter, samt forklare hvordan virksomheden håndterer dette.   

Udfordringen fra 1970’erne, med interessekonflikt mellem sociale hensyn og profitmaksimering, blev i 

1984 mødt af Edward Freeman’s ”Stakeholder theory”. Freeman foreslog konceptet ”Stakeholder 

management” som en integreret mekanisme, der adresserede CSR, etik, moral og værdier. I Freeman’s 

”Stakeholder framework” er interessekonflikten mellem sociale og økonomiske mål ikke længere 

relevant, da det centrale område her er virksomhedens ydeevne(performance).  

Ydeevnen er ikke kun påvirket af aktieejere som ønsker profitmaksimering, men også af andre 

interessenter som medarbejdere, kunder og myndigheder30. For at opnå den optimale ydeevne skal 

virksomheden altså tilfredsstille alle interessenter jævnfør Freeman, og derved skifter synet på CSR, fra 

et filantropisk tiltag, til et strategisk værktøj for virksomheden. 

Figur 2: Carroll’s CSR-Pyramid 

 

Kilde: Archie B.Caroll (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibiiity: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders 

 
29 Ibid. 
30 Carroll, 2008 
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I 1990’erne i takt med globaliseringen, spredte udtrykket CSR sig fra USA og til resten af verden, 

heriblandt Danmark.  

Archie Carroll fremlagde CSR-Pyramiden i 1991, og foreslog at en CSR-virksomhed skulle stræbe efter 

følgende: ”make a profit, obey the law, be ethical and be a good corporate citizen”31.  Modellen starter i 

bunden, med det økonomiske ansvar, som udgør fundamentet i pyramiden, som de 3 andre kategorier 

hviler på. Hvilket er en fin måde illustrativt at beskrive virksomhedens behov. 

Herefter arbejder man sig opad til lovkrav, etik og filantropi og dertilhørende ansvar. Tankegangen er en 

parallel til Maslows behovspyramide for mennesker.  

Carroll kæder desuden CSR og Stakeholder teori yderligere sammen, og omtaler CSR som det naturlige 

fit til organisationens stakeholders. Carroll mener at ’social’ i CSR har været for vag og uklar, og manglet 

specifikationer om, hvem virksomheder er ansvarlige over for. Derfor mener Carroll, at Freeman’s 

stakeholder begreb personificerer S’et i CSR, og afgrænser hvilke specifikke grupper eller personer 

virksomheden bør se sig selv som ansvarlig over for32.   

Netop sammenkoblingen mellem CSR og Stakeholder teori, er det grundlæggende kerneelement for 

strategisk CSR, som Porter & Kramer i 2006 benytter i artiklen ”Strategy and Society”. Porter & Kramers 

definition af strategisk CSR er stadig aktuel. Hvorfor den blev anvendt i foregående afsnit, til at definere 

begrebet CSR. Definitionen for strategisk CSR er bredt anvendt i verdenen, Erhvervsstyrelsen anvender 

eksempelvis denne definition på deres hjemmeside for samfundsansvar33. 

2.1.3 CSR-Udvikling i EU og Danmark 

I EU 1993 fremsætter den daværende formand for EU-kommissionen Jacques Delors en anmodning til 

det europæiske erhvervsliv, om at deltage i bekæmpelsen af social udstødelse. I 1994 etablerer Delors 

en gruppe med ledere i europæiske virksomheder og arbejdsmarkedsorganisationer, som i januar 1995 

benævnes ”Europæisk virksomheds manifest mod social eksklusion”34. 

I Danmark kommer CSR også på banen, og beskrives som følgende af Birgitte Mogensen, formand for 

FSR’s CSR-udvalg:  

 
31 Carroll, 1991 
32 Carroll, 1991 
33 Erhvervsstyrelsens hjemmeside for samfundsansvar 
34 Frederiksen, 1997 
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”Man startede i Danmark i midten af 90’erne med lovgivning om de grønne regnskaber som var ret 

unikke. Det var de år der blev sået de frø om, at vi i Danmark gør det så godt og tænker så meget på 

miljøet.”.35 

Lov nr.403 trådte i kraft d.1.juli 1995, med ændringer af lov om miljøbeskyttelse og omfattede 

udarbejdelse af det grønne regnskab36. Formålet med lovændringen var at sikre offentligheden 

informationer omkring hvorledes miljøtunge virksomheder påvirkede miljøet. Baggrunden til 

lovændringen kan forklares ud fra Freeman’s stakeholder teori, og følgende citat: 

” Et stigende antal interessenter - kunder, långivere, medarbejdere, aktionærer, offentlige myndigheder 

og samfundet i al almindelighed - vil ønske øget indsigt i virksomhedernes miljøadfærd, ligesom også 

underleverandørernes miljøadfærd vil komme under lup.”37 

Interessenter kan på dansk sidestilles med stakeholders. Lovændringen er et godt eksempel på at CSR-

tiltag fremtvinges ved hjælp af initiativer fra virksomhedens interessenter, i dette tilfælde 

myndighederne som udarbejdede lovkravet om grønne regnskaber. Reguleringen krævede indsigt i 

miljøtunge virksomheders aktivitet, og deres tilsvarende ansvar over for samfundet. Loven pålagde 

dengang omkring 3000 virksomheder en gang årligt at offentliggøre oplysninger om deres forbrug. 

Forbrug omfattede energi, vand og råvarer samt udledninger af forurenende stoffer, der indgik i 

produktionen, og som blev udledt til omgivelserne, eller udsendt fra virksomheden med produkter og 

affald38. De grønne regnskaber gav dermed kunder og regnskabsbrugerne, en indsigt i virksomheders 

belastning på miljøet, og interessenter kunne på den baggrund, fravælge produkter eller virksomheder 

der belastede mest.  

Indførslen af de grønne regnskaber, gav anledning til, at dagbladet Børsen og Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer (FSR) fra og med 1995 vil uddele en særlig Miljøregnskabspris39. Navnet på 

prisen er senere blevet ændret, til dens nuværende navn, som er CSR-prisen. 

Udover fokus på miljøet, kommer der i midt 90’erne fokus på social ansvarlighed i Danmark. Dette 

udspringer blandt andet af FN’s sociale topmøde i København 1995, hvor daværende socialminister 

Karen Jespersen efterfølgende etablerede et nationalt netværk.40  

 
35 Interview Birgitte Mogensen 
36 Christensen, 1996 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Frederiksen, 1995,  
40 Frederiksen, 1997 
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Figur 3: Tidslinje for CSR-udvikling EU & Danmark 

Tidslinje for CSR-udvikling EU & Danmark: 
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EU-kommissionens formand, Jacques Delors, udsender appel til europæisk erhvervsliv. 

D.1. juli 1995 træder lov om udarbejdelse af grønne regnskaber i kraft. Børsen og FSR 

annoncerer, at man fra 1995 uddeler særlig miljøregnskabspris. 

FN’s sociale topmøde i København og nyt nationalt netværk af fremtrædende erhvervsledere. 

 Opfordring til øget socialt ansvar i det danske erhvervsliv, ved hjælp af sociale 

handlingsplaner og rapporter. 

 EU-kommissionen udsender grønbogen ”Promoting a European framework for 

Corporate Social Responsibility” 

 

Maj 2008 kommer den danske regering med handlingsplan for virksomheders 

samfundsansvar. 

Oktober 2011 lanceres den nye CSR-strategi fra EU-kommissionen. 

1. januar træder årsregnskabsloven §99a med nyeste ændringer i kraft 

Marts 2012, ny handlingsplan fra regeringen for virksomheders ansvar ”Ansvarlig Vækst”. 

Juni 2012, årsregnskabslovens §99a ændres med tiltag indenfor menneskerettigheder og klima. 

 

 

Juni 2012 årsregnskabslovens §99a ændres med tiltag indenfor menneskerettigheder og klima. 

 

Oktober 2013 ændres årsregnskabsloven §99a med administrative lempelser. 

 

Anden fase implementeres for de resterende virksomheder, og i december 2018 vedtages endnu 

engang ny ændring til §99a med hensigten om at skabe tydeligere krav og struktur i bestemmelsen. 

 

 

 

EU udsender tilpasningsdirektiv 2014/95/EU om offentliggørelse af ikke-finansielle 

oplysninger. 

Årsregnskabslovens §99a ændres i forhold til tilpasningsdirektiv, implementering opdeles i 2 faser. 

Grønne regnskaber afskaffes. 

 
Første fase for tilpasningsdirektivets implementering af børsnoterede virksomheder 

med over 500 ansatte. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Netværket bestod af 16 fremtrædende erhvervsledere, som skulle medvirke til at skabe øget 

opmærksomhed på virksomhedernes rolle i den sociale udvikling. Formålet for netværket var desuden 

at forebygge udstødelse fra arbejdspladsen, ved nedslidning og sygdom, integrere marginaliserede 

grupper på arbejdsmarkedet og andre initiativer som øgede virksomhedens sociale engagement41. 

Initiativet opfordrede, i et debatoplæg i 1997, det danske erhvervsliv til at påtage sig et mere 

omfattende socialt ansvar i forhold til medarbejdere, lokalsamfund og marginaliserede grupper. Dette 

kunne ske ved sociale handlingsplaner og rapporter for virksomheders udvikling indenfor det sociale 

engagement.  

Der var i 1997 ingen lovkrav om udarbejdelse af sociale regnskaber, og informationskravene om sociale- 

og medarbejdermæssige aspekter i henholdsvis årsregnskabsloven samt lov for grønne regnskaber var 

begrænsede42. 

Opmærksomheden for CSR-relateret rapportering stammer på daværende tidspunkt fra en række 

firmaer fra USA, eksempelvis isfabrikanten Ben & Jerry’s som offentliggjorde regnskaber/opgørelser 

med etiske og sociale oplysninger. Denne opmærksomhed havde i Danmark inspireret danske 

virksomheder, og i 1997 blandt andet spredt sig til Sparekassen Nordjylland, Hillerød og Århus 

kommuner43. 

Årsagen til at virksomheder valgte at udarbejde social rapportering allerede dengang, var at vise 

omverdenen social ansvarlighed og derved ”måske” opnå en langsigtet markedsmæssig fordel. Man 

havde på daværende tidspunkt, ikke noget entydigt svar på om social ansvarlighed kunne garantere en 

markedsmæssig fordel, som vi kender i dag jævnfør Porter & Kramers CSR-strategi. 

I 2001 udsendte kommissionen for de europæiske fællesskaber grønbogen ”Promoting a European 

framework for Corporate Social Responsibility”.  

Der skelnes mellem grønbøger og hvidbøger, som er høringsdokumenter, fremsat af kommissionen i 

forbindelse med langsigtede lovgivningsplaner på forskellige politikområder. Der udarbejdes flest 

grønbøger, da de er mindre omfangsrige end hvidbøger. En grønbog fungerer som en slags 

diskussionsgrundlag, med formålet om at skabe debat og starte en høringsprocedure på området i EU-

regi44.  

 

 
41 Frederiksen, 1997 
42 Frederiksen, 1997 
43 Frederiksen, 1997 
44 Folketingets hjemmeside 
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Formålet med grønbogen fra 2001, var som titlen hentyder at fremme et europæisk rammeværktøj for 

CSR. Årsagen til EU’s beskæftigelse på området, kommer blandt andet fra initiativet udsendt af EU-

kommissionsformanden i 1993, som blev omtalt tidligere. Initiativet skabte fundamentet for fokus på 

området, hvilket i marts 2000 resulterede i, at det Europæiske Råd i Lissabon udsendte en særlig appel 

til virksomheder i Europa. Man opfordrede til at udvise social ansvarlighed, som virksomhed vedrørende 

god praksis for livslang uddannelse, lige muligheder, social inddragelse og bæredygtig udvikling45. 

Man har på dette tidspunkt i EU fået øjnene op for mulighederne og fordelene ved CSR, set ud fra et 

strategisk synspunkt. Derfor er grønbogens formål at opfylde strategiske mål indenfor erhvervslivet, 

hvorfor der i grønbogen henvises til Lissabons vækst- og beskæftigelsesstrategi for EU, vedtaget i marts 

2000: 

”at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der 

kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed.” 46 

Det europæiske syn på CSR i 2001, er derfor i høj grad et strategisk værktøj, hvor det at være socialt 

ansvarlig ikke blot betyder at opfylde juridiske krav. Man går længere end til blot at overholde reglerne, 

og investerer mere i menneskelig kapital, miljø og relationer med andre interessenter. Der altså en 

forståelse for at CSR-tiltag kan forbedre konkurrenceevnen, hvilket formuleres således i pkt.21 i 

grønbogen: 

”Hvis man gør mere end at opfylde de grundlæggende juridiske forpligtelser på det 

sociale område, f.eks. efteruddannelse, arbejdsvilkår, relationer mellem ledelse og 

medarbejdere, kan det også have en direkte betydning for produktiviteten. Det åbner mulighed for at 

styre ændringer og forene social udvikling med øget konkurrenceevne.” 47 

Grønbogen omtaler, i pkt.62, CSR som et frivilligt tiltag for den enkelte virksomhed. Interessenter som 

medarbejdere, investorer og forbrugere opfordres dog til at lægge et pres på virksomhederne. Dermed 

spiller de en afgørende rolle for at få indført den socialt ansvarlige praksis i hele samfundet. 

Rapportering af ikke finansiel information og behovet for uafhængige tredjeparter, var i 2001 

nødvendigt, da man især ville undgå kritik om at rapporterne indeholdt PR-foranstaltninger uden 

 
45 Grønbog 2001 
46 EU parlamentets hjemmeside, pkt.5  
47 Grønbog 2001 
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substans. Hvorfor man opfordrede interessenter, herunder fagforeninger og NGO’er til at øge kvaliteten 

ved kontrol af rapportering48.  

I maj 2008 lancerede den danske regering en handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Det var 

den første gang i Danmark, at CSR blev benyttet som synonym for socialt ansvar og samtidigt den første 

handlingsplan på området49.  Handlingsplanen skulle supplere regeringens strategi for bæredygtig 

udvikling og fremtidige økonomiske politik ”Mod nye mål – Danmark 2015 -holdbar velfærd og vækst”.50 

Handlingsplanen for virksomheders samfundsansvar havde blandt andet til formål, at det danske 

erhvervsliv skulle vise, at profit og social ansvarlighed kunne gå hånd i hånd51. Man ser her en tydelig 

inspirationskilde fra både grønbogen samt udviklingen af strategisk CSR. 

På baggrund af handlingsplanen blev der lagt op til en lovændring af årsregnskabsloven, og dermed en 

introduktion til en ny lov i form af §99a. Lovforslaget blev fremsat d.8. oktober 2008, hvor formålet med 

lovforslaget var at:” bringe Danmark i front til gavn for såvel virksomhederne som samfundet”52. 

Folketinget vedtog d. 16. december 2008 ændringen af årsregnskabsloven, hvilket medførte at større 

virksomheder pr. 1. januar 2009, skulle redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i årsrapportens 

ledelsesberetning53. Loven fulgte et ”følg eller forklar” princip, hvilket vil sige at der ikke blev ændret ved 

virksomheders samfundsansvar som et frivilligt anliggende. I stedet udgjorde loven alene et krav om, at 

de omfattede virksomheder skulle oplyse om deres politikker for samfundsansvar og hvordan 

virksomheder omsatte disse politikker til praksis. Havde virksomheder ikke politikker for 

samfundsansvar, skulle de oplyse dette.  

Det danske rapporteringskrav skabte i høj grad international opmærksomhed54, og har derfor været en 

inspirationskilde for den nye CSR-strategi, som EU-kommissionen lancerede i oktober 2011.  

I den nye CSR-strategi fra EU-kommissionen, blev en ny og fælles CSR-definition for EU vedtaget. 

CSR-definitionen i EU er nu: ”The responsibility of enterprises for their impacts on society” eller 

”virksomheders ansvar for deres påvirkning af samfundet” på dansk. 

Denne definition er stadig gældende i dag55. De nye retningslinjer ændrede virksomheders arbejde med 

samfundsansvar i EU, i praksis skete dette ved hjælp af et ”smart mix” af regulerende initiativer 

 
48 Grønbog 2001, pkt. 73 
49 Erhvervsstyrelsens hjemmeside for samfundsansvar 
50 Regeringen, 2008  
51 Van Liempd, 2009 
52 Lovforslag bemærkning, 2008 
53 Mogensen, 2009 
54 Øvlisen, 2010 
55 Erhvervsstyrelsens hjemmeside for samfundsansvar 
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kombineret med frivillige politikker56. Den nye strategi ændrede ikke ved rapporteringskravene i 

Danmark, da §99a allerede dækkede området for den nye strategi. 

CSR-strategien omtaler desuden for første gang udtrykket greenwash (uddybes i afsnit 2.4.2) under 

pkt.4.2, som en udfordring, der skaber manglende troværdighed i samfundet og uddybes som følgende: 

“There is frequently a gap between citizens’ expectations 

and what they perceive to be the reality of business behaviour. This gap is caused partly by 

instances of irresponsible behaviour by some enterprises, as well as by cases of some 

enterprises exaggerating their environmental or social credentials.” 57 

EU-kommissionen vil med deres CSR-strategi forhindre ovenstående adfærd, ved at øge tilliden til 

virksomhederne samt forbedre gennemsigtigheden. 

Netop gennemsigtighed var et centralt emne, da den nye S, SF, R-regering i marts 2012 lancerede sin 

nye handlingsplan for virksomheders samfundsansvar kaldet ”Ansvarlig vækst”. Under afsnittet ”Øget 

gennemsigtighed” varslede man her en ændring til §99a, da undersøgelser af erfaringerne havde 

indikeret et behov for, forbedringer i kvaliteten af redegørelserne58. 

Ved forbedret kvalitet af redegørelserne, var forventningen en styrket konkurrenceevne, da man herved 

bedre kunne tiltrække investorer. Handlingsplanen refererede til en undersøgelse fra Harvard Business 

School, som havde vist, at hvis kvaliteten af rapportering om samfundsansvar øges, så øges tilliden fra 

investorerne ligeledes. Derfor ville regeringen øge gennemsigtigheden og kvaliteten ved følgende tiltag: 

● Ændring af årsregnskabsloven §99a. 

● Mere rapportering om samfundsansvar på EU-plan. 

● Bekæmpelse af korruption. 

● Støtte til CSR-awards. 

● Samt mere fokus på den grønne omstilling.59 

Ændringen til årsregnskabsloven §99a kom i juni 2012, og indeholdt tiltag vedrørende 

menneskerettigheder og klima, med ikrafttrædelse november 2012. Ændringen betød at redegørelse 

jævnfør §99a udtrykkeligt skulle omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker, for at respektere 

 
56 EU-kommissionen, 2011 
57 Ibid. 
58 Regeringen, 2012 
59 Ibid. 
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menneskerettighederne samt reducere klimapåvirkning. Formålet var jævnfør handlingsplanen at skabe 

større åbenhed om danske virksomheders samfundsansvar60.  

Loven, §99a, blev ændret endnu engang i 2013, da der var uhensigtsmæssige og administrative byrder, 

hvis man eksempelvis rapporterede efter internationalt anerkendte standarder som GRI (Global 

Reporting Initiative). Der skete derfor en lempelse i denne henseende, hvorved der blev sikret en mere 

fleksibel adgang til anvendelse af anerkendte internationale standarder for rapportering om 

samfundsansvar. Ændringen til §99a, gav desuden mulighed for, at danske virksomheder alene kunne 

aflægge årsrapport på engelsk, her var formålet at lette de administrative byrder for virksomheder i 

forbindelse med regnskabsaflæggelse61. 

EU udsendte i 2014 et tilpasningsdirektiv 2014/95/EU til regnskabsdirektivet 2013/34/EU. 

Tilpasningsdirektivet omhandlede virksomheders redegørelse af ikke-finansielle oplysninger, og 

oplysninger om mangfoldighed. 

I 2015 blev §99a ændret i forbindelse med, at EU’s tilpasningsdirektiv 2014/95/EU skulle implementeres 

i årsregnskabsloven. Implementeringen var delt op i 2 faser, hvor første fase startede i regnskabsåret 

2016, og gjaldt de ca. 50 største børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber. Anden fase 

startede i 2018 og omfattede de resterende store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i 

regnskabsklasse D med under 500 ansatte, hvilket svarede til omkring 1150 virksomheder.  

De grønne regnskaber, som var starten på CSR-rapportering i Danmark, blev i 2015 afskaffet. Dette 

havde en påvirkning på den 2-delte implementering af EU-direktivet, hvorfor de 1150 virksomheder 

pr.1.januar 2015 specifikt skulle forholde sig til miljøforhold, hvis virksomheden havde politikker 

herom62.  

Den 25. september 2015 vedtog FN og dens 193 medlemslande en fællesaftale med fokus på 

bæredygtighed63. Medlemslandene vedtog i fællesskab 17 mål, som trådte i kraft fra den 1. januar 2016, 

med et mål om, at være opnået i 2030. De 17 verdensmål har fokus på 3 dimensioner indenfor 

bæredygtighed, som er: økonomiske-, sociale- og miljømæssige forhold.  

EU har i den anledning kommenteret, at de rapporteringskrav EU stiller i direktivet 2014/95, yder 

et vigtigt bidrag til FN’s verdensmål.  

På den danske scene har 75% af store danske virksomheder, taget verdensmålene til sig, da flere 

 
60 Regeringen, 2012 
61 Note til lovændring, 2013  
62 Van Liempd, 2015 
63 FN’s Hjemmeside for verdensmål 
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virksomhedsledere ser verdensmålene som et katalog af nye forretningsmuligheder64.  De 17 

verdensmål er oplistet i bilag 1. 

I december 2018, blev årsregnskabsloven §99a fra 2015 erstattet af den gældende §99a, som vil blive 

omtalt i senere afsnit 2.2.2, med ikrafttrædelse 1. januar 2020. 

2.1.4 Den globale udvikling for CSR-rapportering 

KPMG har løbende siden 1993, hvor den europæiske interesse for CSR startede, udarbejdet en oversigt 

over virksomheders CSR-rapportering. I deres undersøgelse om CSR-rapportering fra 2017 ses derfor 

udviklingen for 49 landes, 100 største virksomheder i perioden 1993-2017 og de 250 største 

virksomheder i verden for 1993-2017. 

Figur 4 følger udviklingen for 2 grupper N100 og G250: 

N100 refererer til 49 landes top 100 virksomheder målt på omsætning, og giver derved et mere bredt 

billede af virksomheders CSR rapportering rundt omkring i verden, herunder Danmark.  

G250 er de 250 største virksomheder i verden, målt på omsætning, og baseret på Fortune 500’s 

rangliste fra 2016. Her vil der være tale om store globale firmaer, som typisk er forgangseksempel når 

det kommer til trends, og må derfor forventes at have flere der rapporterer om CSR. 

Figur 4: Udviklingen af den globale CSR-rapportering siden 1993 

 

Kilde: KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 “The road ahead” 
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Fordelingen for N100, de 49 lande, er globalt overvejende europæisk, hvoraf 49% kommer fra 

Europa,22% fra Asien & Oceanien, 14% fra Nord & Syd Amerika og 14% fra Mellemøsten og Afrika. 

Fordelingen for G250, de 250 største virksomheder, er her størst repræsenteret pr. land i USA(75),Kina 

(49) og Japan(25). Kigger vi på regioner, som ved N100, er Asien & Oceanien mest repræsenteret med 

37%, Nord & Syd Amerika 33%, Europa 30% og Afrika & Mellemøsten 0%.65 

Antallet af virksomheder der udarbejder CSR-rapporter, er siden 1993 og frem til 2017 steget kraftigt. 

Især springet fra 18% i 2002 til 41% i 2005, viser den øgede interesse der kom for CSR i starten af 

00’erne. 

Her må man forestille sig at Europa, som repræsenterer næsten halvdelen af N100, har oplevet effekten 

af den opfordring der kom i grønbogen fra 2001. 

G250 ligger som forventet, da de er foregangseksempler, højere i 2017 med 93% kontra 75% for N100 

virksomhederne. 

Overordnet set må man sige grafen beskriver en meget positiv udvikling i perioden frem til nu for både 

N100 og G250.  

CSR-rapportering fremstår, som et vigtigt værktøj for virksomheder, og det filantropiske perspektiv er i 

høj grad erstattet med et mere strategisk perspektiv. 

2.1.5 ESG ”Det nye CSR” 

Indenfor social ansvarlighed og bæredygtighed er en del begrebsforvirring som omtalt tidligere, hvorfor 

især nye udtryk som ”ESG” og ”ESG-faktorer” kan bidrage til forvirringen. 

ESG repræsenter 3 områder, Environmental ”E”, Social ”S” og Governance ”G”. De 3 områder indeholder 

forskellige faktorer, se figur 5, der kan have interesse for regnskabsbruger.  

ESG bliver ofte omtalt som det nye CSR og er ”en frygtelig alfabetsuppe”66. De 2 begreber adskiller sig på 

governance området, ellers er der tale om et generelt overlap mellem de 2 begreber. Både E’et og S’et, i 

ESG, har været en del af CSR. G’et har været til stede selvstændigt, i form af god selskabsledelse. Derfor 

er det selve sammensætningen, som kan betragtes som noget ”nyt”. 

Ifølge Birgitte Mogensen, formand for FSR’s CSR-udvalg, giver det god mening at samle de 3 ting 

sammen67.  

G’et har været et underelement, når man tidligere arbejdede med CSR, men den øgede transformation 

 
65 KPMG, 2017 
66 Podcast: Bæredygtig Business nr.23 - Jane Jagd 
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29 
 

virksomheder står over for i dag, og har været igennem jævnfør foregående udviklingsafsnit – har man 

som interessenter mere fokus på netop virksomheders transparens, hvorfor corporate governance er 

blevet en vigtig del af begrebet samfundsansvar. 

ESG kan derfor forklares som en videreudvikling af begrebet CSR. En måde at beskrive forskellene 

mellem ESG og CSR, er gjort som følgende af Pontoppidan og Haarman: 

” Distinktionen mellem de to begreber adskiller sig ved at CSR har fokus på det omkringliggende 

samfund, hvor ESG har fokus på både det omkringliggende samfund, og hvordan virksomhedens 

forretnings-aktiviteter bidrager til den globale bæredygtige udvikling. CSR kan dermed ses, som noget 

mere lokalt og ESG kan ses mere ud fra et globalt perspektiv”68. 

ESG er mere fokuseret på hvordan virksomheders arbejde med de nævnte faktorer, bidrager til den 

globale bæredygtige udvikling. Samtidigt arbejder man sig mere over i retningen af en mere kvantitativ 

rapportering af ikke finansiel information, ved hjælp af ESG-nøgletal, kontra den mere traditionelle og 

”prosa tunge” CSR-rapport.   

Netop det mere kvantitative aspekt i ESG gør interessen stor hos investorer. ESG er derfor især populær 

indenfor den finansielle verden, hvor den bruges som en indikator for en virksomheds finansielle 

performance, dog uden i sig selv at være et finansielt nøgletal. Udover at det er populært at være 

bæredygtig, skal årsagen til ESG-populariteten findes blandt en række studier, der forbinder ESG 

information med økonomisk afkast69. Blandt disse kan fremhæves et Harvard Business School studie fra 

2016, som fandt korrelation mellem en virksomheds rapportering af ESG-information og dennes 

fremtidig finansielle performance70. Netop fremtidig økonomisk performance er et populært emne hos 

investorer, hvorfor institutionelle investorer, som de helt store pensionskasser og Goldman Sachs kigger 

på ESG-området71.  

Der findes dog over 1000 forskellige ESG-nøgletal, hvilket giver udfordringer på sammenlignelighed72. 

Fondsbørsen Nasdaq kommer med et bud på 30 nøgletal, jævnfør figur 5, i deres rapporteringsguide for 

ESG, hvor de forklare de enkelte nøgletal, samt relaterer dem til andre rammeværktøjer. Derudover 

beskrives hvorfor og hvordan nøgletallet måles, og hvorfor og hvordan det skal rapporteres.  

 

 
68 Pontoppidan, januar 2020 
69 Larsen, 2016 
70 Khan, 2016 
71 Petersen, 2020 
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Figur 5: Nasdaq’s 30 ESG-nøgletal  

 

Kilde: ESG Reporting Guide 2.0, 2019 

Nøgletallene er afhængig af branchen virksomheden befinder sig i, da man f.eks. indenfor olieudvinding 

har større risici for dødsulykker og forurening, hvilket dermed vil gøre E og S til centrale ESG-faktorer. 

Omvendt vil brancher indenfor software, medicin og banker være afhængige af specialiseret 

arbejdskraft, hvorfor HR-aspekter indenfor ESG vil have særlig betydning73. 

2.1.6 Forklaring af begrebet bæredygtige investeringer 

Indenfor den sidste årrække har socially responsible investments (SRI) også kaldet ethical investments 

(etiske investeringer) eller sustainable investments (bæredygtige investeringer) opnået stor 

opmærksomhed i resten af verdenen. For at undgå begrebsforvirring vil vi fremadrettet benytte 

betegnelsen bæredygtige investeringer i afhandlingen. 

Bæredygtige investeringer er en proces der integrerer sociale, miljømæssige og etiske overvejelser ind i 

investeringsbeslutningstagen74. Her anvendes et sæt af screeningskriterier, til at vælge eller fravælge 

aktiver baseret på økologiske, sociale, corporate governance eller etiske kriterier. 

Bæredygtige investeringer tjener 2 vigtige formål. Først, giver den potentielle investorer muligheder for 

at matche deres sociale præferencer. Sekundært, støtter den det efficiente marked, ved at opmuntre 

produktudvikling samt virksomhedsadfærd der er foretrukket af investorerne75. 

Bæredygtige investeringer er dog langtfra en entydig sandhed, hvorfor fortalere anser begrebet, som et 

værktøj til at opnå både konkurrencedygtige-porteføljeafkast, og skabe positiv social forandring. 

 
73 Larsen, 2016 
74 Renneboog, 2008 
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Derimod opfattes bæredygtige investeringer af skeptikere som investeringer der er ineffektive og 

”politisk korrekt” marketing.76 

2.1.7 Historisk baggrund for relaterede CSR-begreber 

2.1.7.1 Udvikling for bæredygtige investeringer 

Bæredygtige investeringer strækker sig flere hundrede år, tilbage i tiden og er forankret i traditioner 

indenfor forskellige religioner. Mange religiøse investorer, som baserer deres screeningskriterier på 

religiøse traditioner, har aktivt undgået at investere i virksomheder der profiterede på produkter som 

relaterede sig til alkohol, tobak og gambling77.  

Dette strækker sig helt tilbage til år 1139, hvor den katolske kirke pålagde et forbud mod ågerrenter. 

Både jødedommen og islam har eksempler på bæredygtige investeringer, islamistiske investorer har 

med udgangspunkt i koranen undladt at investere i virksomheder der producere svinekød, pornografi og 

gambling.78 

Det nye og moderne investeringsbegreb, er dog ikke baseret på religiøse traditioner, men nærmere 

personlige etiske overbevisninger hos den enkelte investor. Hvorfor man siden 1960’erne har set en 

serie af sociale kampagner indenfor antikrig, rettet mod Vietnam krigen og den kolde krig. 

Kampagnerne har været med til at informere investorerne om de sociale konsekvenser ved deres 

investeringer79. 

De første investorer der stillede spørgsmålstegn til, om de ville eje aktier i virksomheder der 

producerede krigsmateriale, var amerikanske kirker og universiteter. Dette skulle ses, som en reaktion 

på Vietnam krigen, og hvorvidt de som aktieejere kunne tvinge en forandring igennem80.  

En anden stor faktor var miljøbevægelserne, der startede i slutning af 1960’erne. Bevægelsen fik hurtigt 

politisk opbakning, ansporet af en række NGO’er og aktivistgrupper. Over den næste årrække fik de øget 

opmærksomhed i medierne, hvilket blev yderligere forstærket af Chernobyl katastrofen i 1986 og 

Brundtland rapporten (Vores fælles fremtid) i 1987.81 Rapporten gav et overblik over de største globale 

miljømæssige kriser og forslag til hvordan problemerne kunne løses. Den introducerede dermed 
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bæredygtighed som et bredt og holistisk udtryk for økonomiske, sociale, politiske og miljømæssige 

forhold82.   

Brundtlandrapporten er stadig i dag aktuel, og omtales således af Søren Larsen, chef for bæredygtige 

investeringer i Nykredit Asset Management i en artikel omhandlende bæredygtighed: 

”FN’s Brundtland-rapport er ikke blot en historisk hjørnesten men også en god kilde til en autoritativ 

definition af bæredygtighedsbegrebet” 83 

Udover sociale kampagner og miljøbevægelser, var en tredje faktor for udviklingen, fokus på 

menneskerettigheder, hvilket i 1980’erne resulterede i aktivisme mod Sydafrikas Apartheid regime. 

Investorer fra USA og Europa, pålagde et pres på virksomheder der opererede i Sydafrika, og 

appellerede til, ikke at drive forretning med sydafrikanske virksomheder. Investorernes kampagne mod 

apartheidregimenet gav anledning til en lovændring i Californien, som påbød pensionsfonde i staten at 

sælge for 6 milliarder dollars aktieandele i virksomheder med aktiviteter i Sydafrika.  Derved fik 

investorerne indflydelse over virksomheder med forretningsaktivitet i Sydafrika, som konsekvens heraf 

måtte lukke deres operationer i Sydafrika.84 

Siden 1990’ernes begyndelse har industrien for bæredygtige investeringer, oplevet en stor vækst i hele 

verdenen, en vigtig årsag hertil er væksten indenfor etisk forbrugerisme, hvor forbrugerne betaler en 

merpris(premium) for et produkt der repræsenterer deres personlige værdier.85 

Det første indeks for bæredygtige investeringer, Domini Social Index (DSI), blev lanceret i USA i 1990 og 

monitorerede 400 virksomheder der alle opfyldte en bred social screening86. Indekset blev hurtigt 

populært, hvorfor det efterfølgende spredte sig til resten af verdenen. I 1999 lancerede Dow Jones de 

første globale ”sustainability indexes”, som fulgte den finansielle performance for de førende 

bæredygtige virksomheder. Indekset uddelte desuden en rating til virksomhederne baseret på deres 

økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier87.  I Storbritannien blev FTSE4GOOD i 2001 oprettet, som 

indeholdt 4 indekser for bæredygtige investeringer, repræsenteret på det globale, europæiske, britiske 

og amerikanske marked. 

Bæredygtige investeringer blev i 1990’erne kædet sammen med CSR da Graves og Waddock fastslog at 

de to begreber forstærkede hinanden. Desto flere socialt ansvarlige aktiviteter en virksomhed foretog 

 
82 Pontoppidan,2020 
83 Larsen, 2016 
84 Renneboog, 2008 
85 Renneboog, 2008 
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og udgav information herom, desto mere investerede ansvarlige investorer i de virksomheder88. 

Samtidigt involveres investorer i virksomhedens aktiviteter gennem bæredygtige strategier og påvirker 

dermed virksomhedens adfærd89. 

Grundet en serie af skandaler i slutningen af 90’erne og starten af 00’erne, heriblandt Enron og 

Worldcom90, hvilket førte til en øget efterspørgsel for corporate governance hos investorer. Derved 

skabtes nye kriterier som transparens og governance ved screeninger for bæredygtige investeringer 91.  

2.1.7.2 Udvikling for ESG 

Corporate governance blev på baggrund af ovenstående skandaler, inkorporeret i screeningsmetoder 

for bæredygtige investeringer, som nu omfattede de 3 områder for ESG, som vi kender i dag: 

Environmental, Social og Governance. I 2006 lancerede USA ”the Principles for Responsible 

Investment”(PRI), som blev de facto standarden for ESG-problematikker i investeringsprocessen92.  

ESG-data bliver hurtigt populært med efterspørgsel fra socialt ansvarlige investorer, som kræver ESG-

information om virksomheder, for at kunne foretage bæredygtige investering93. Dette skaber en ny type 

informationsbureau der leverer ESG data til investorerne. Hockerts og Avetisyan benytter udtrykket 

”ESG rating agencies” som et samlet udtryk for organisationer der leverer data ratings indenfor ESG, CSR 

og sociale områder94.  

Det er dog først i marts 2017, at Nasdaq Nordic lancerede sin første frivillige ESG-rapporteringsguide. 

Formålet var at skabe en dialog mellem børsnoterede selskaber og investorer med fokus på ESG-data og 

rapportering af ikke-finansielt data95.  

Guiden er tænkt som et vejledningsværktøj for virksomhederne og andre interessenter, til at skabe 

dialog og motivere flere til, at rapporterer om ESG. Nasdaqs publikation har ikke til hensigt at 

konkurrere, erstatte eller supplere andre eksisterende ESG-rapporteringsrammer. 

Netop vejledning til investorer og virksomheder om ESG-rapportering er relevant, da 

informationsudbuddet er stort og for regnskabsbruger kan ESG-markedet virke som en jungle. 

Denne situation er stadig gældende i dag i Danmark:  

 
88 Graves, 1994 
89 Lember, 2005 
90 Dnes, 2005 
91 Renneboog, 2008 
92 Galbreath, 2013 
93 Escrig-Olmedo, 2019 
94 Avetisyan, 2017  
95 Nasdaq, 2019 
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”Det er stadig en jungle. Hvis du sidder derhjemme og gerne vil sammensætte en portefølje med 

ansvarlige investeringer, så er det op ad bakke”96  

Udtaler Nikolaj Holdt Mikkelsen, tidligere chefanalytiker i Morningstar og nu selvstændig konsulent. 

Nasdaq’s ESG rapporteringsguide fra 2017 var specifikt adresseret til nordiske og baltiske virksomheder, 

årsagen til dette var investorerne og reguleringens syn på ESG-området: ”investors expectations are 

clearer and regulatory actions more present, at least when it comes to ESG”97.   

Den nordiske rapporteringsguide blev hurtigt populær, og fik mange deltagende virksomheder og 

tilhørende feedback, hvorfor behovet for en tilsvarende guide på globalt plan opstod. Den globale guide 

blev lanceret i maj 2019, og er en opdateret udgave af den nordiske udgave. 

ESG-data og rapportering heraf, er et område med stor udvikling og mange initiativer. Bæredygtige 

investeringer er ligeledes afhængige af denne udvikling, og manglen på sammenlignelig ESG data er en 

stor udfordring for bæredygtige investorer.  Dette udtrykkes blandt andet i KPMG’s Sustainable 

investing rapport fra februar 2020, hvor den største udfordring for investorer er mangel på kvalitet og 

konsistent ESG-data98.  Den næststørste udfordring er forvirring over terminologi i industrien, hvilket 

underbygger Nikolaj Holdt Mikkelsens påstand om at ESG-området er en jungle. 

Figur 6: Udfordringer for investorer, når der skal foretages ESG-orienterede investeringer  

 
Kilde: KPMG: Sustainable investing: Fast-forwarding its evolution, februar 2020 

Netop udfordring på sammenligneligheden og forvirringen over terminologien førte til at FSR, 

Finansforeningen og Nasdaq indgik et samarbejde i januar 2019. Årsagen var desuden, en efterspørgsel 

fra regnskabsbruger, om en hoved- og nøgletalsoversigt som vi kender fra finansielle regnskaber, blot 

indenfor ESG99.  På denne baggrund kom de 3 organisationer frem til at man skulle udarbejde en 

 
96 Nielsen, 2019 
97 Ibid. 
98 KPMG, 2020 
99 Interview Birgitte Mogensen 
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publikation der kan standardisere udviklingen indenfor ESG.  Dermed bliver ESG regnskaber 

sammenlignelige, som ved finansielle nøgletal, hvilket gør at brugbarheden og analysemulighederne 

bliver større. 

Resultat af samarbejdet blev en frivillig publikation på 15 standardiserede ESG-nøgletal, som blev 

lancereret d.14. juni 2019. Årsagerne til at virksomhederne bør benytte publikationen er derfor mange, 

blandt andet, som et konkurrenceparameter og en styrkelse af troværdigheden. Derfor opfordrer 

Carsten Boring, chef for Capital Markets hos Nasdaq, til at benytte publikationen: 

”De, der bruger tallene i dag er investorerne. De bruger dem til at bestemme, hvilke selskaber de skal 

investere i, og om der er pålidelighed i de beslutninger, de tager. ESG-dagsordenen bliver derfor endnu 

mere vigtig i fremtiden” 100. 

Derved mener han, at danske virksomheder bliver styrket af ESG-initiativet, hvilket giver Danmark en 

klar konkurrencefordel i forhold til resten af verdenen. 

 

2.1.8 Publikation: De 15 ESG-hoved og nøgletal 

Den danske publikation indeholder en hoved- og nøgletalsoversigt med 15 ESG-nøgletal, og er et katalog 

af forslag, til anvendelse hos virksomhederne. Guiden er således frivillig, og skal ikke konkurrere eller 

erstatte andre eksisterende ESG-rapporteringsrammer. Nøgletallene er ikke begrænset til store 

virksomheder, hvorfor små og mellemstore virksomheder også vil kunne anvende ESG-nøgletallene101. 

Guiden skal ses som et forslag til hvilke ESG-nøgletal, der kan have betydning i forhold til at vurdere 

selskabets fremtidige forretningsmæssige performance102. Oversigten er ikke udtømmende, hvorfor 

selskaber frit kan inkludere andre eller flere hoved- og nøgletal til oversigten, der er heller intet krav om 

at alle nøgletal skal benyttes.  

Målet med initiativet er, at nøgletal omhandlende virksomheders CO2-udledninger, energiforbrug, 

sygefravær, kønsdiversitet fremover skal stå side om side med finansielle nøgletal i årsrapporten103. 

Formålet sigter at harmonisere og standardisere ESG-nøgletal, til gavn for finansielle analytikere og 

investorer. Tillid til ESG-data er et centralt punkt i publikationen: 

 
100 Petersen, 2020 
101 Petersen, 2020 
102 FSR, ”ESG-Hoved- og Nøgletal i årsrapporten”, 2019 
103 Ibid. 
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”Skal ESG-hoved- og nøgletalsoversigten have værdi, skal man kunne stole på den i lige så høj, som man 

kan stole på traditionelle finansielle data. Selskaber anbefales derfor at følge god rapporteringsskik på 

ESG-området.”104 

Målet er at ESG-data får den samme kvalitet som finansielle data, og derved muliggøre, at opstille den 

finansielle udvikling mod den ikke-finansielle udvikling 

Figur 7: De 15 ESG-nøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning af ESG-hoved og nøgletal i årsrapporten -juni 2019 

 
104 Ibid. 

  

 

Environment -miljødata 

1. CO2e, Scope 1. (tons) 

2. CO2e, Scope2. (tons) 

3. Energiforbrug (GJ) 

4. Vedvarende energiandel (%) 

5. Vandforbrug. (m3) 

  

Social - sociale data 

6. Fuldtidsarbejdsstyrke (FTE) 

7. Kønsdiversitet (%) 

8. Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag (%) 

9. Lønforskel mellem køn (gange) 

10. Medarbejderomsætningshastighed (%) 

11. Sygefravær (Dage/FTE) 

12. Fastholdelse af kunder (%) 

 

 

Governance - ledelsedata 

13. Bestyrelsens kønsdiversitet (%) 

14. Tilstedeværelse på 

bestyrelesmøder (%) 

15. Lønforskel mellem CEO 

og medarbejderer (gange) 
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Dette gøres ved at følge god rapporteringsskik, når der arbejdes med ESG, hvilket indeholder følgende 

grundlæggende forudsætninger, som man kender fra finansiel rapportering: 

• Afgrænsning: Følg den finansielle afgrænsning. (hvilke dele af selskabet der redegøres for i 

rapporteringen) 

• Konsolidering: Følg de finansielle regler for konsolidering (sammenlægning) af data. 

• Periode: Følg den samme periode som det finansielle regnskab. 

• Regnskabspraksis: Inkludér den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten på linje med den finansielle 

anvendte regnskabspraksis. 

• Performance og udvikling: Redegør, og forklar tallenes udvikling for en periode på 3-5 år, så det står 

klart, hvorfor tallene er, som de er.105 

Følges de ovenstående grundlæggende forudsætninger indenfor god rapporteringsskik, sikres kvaliteten 

af ESG-data og dermed et retvisende billede af den ikke-finansielle information. Publikationen anbefaler 

at man inddrager ESG-nøgletallene i årsrapporten, hvorved de naturligt omfattes af årsregnskabslovens 

kapitel 3, omhandlende det retvisende billede i årsregnskabet.  

Vælger virksomheden at anvende ESG-nøgletallene i en supplerende rapport, er denne omfattet af 

kravet om et retvisende billede.  Da supplerende beretninger, som ESG-rapporter eller CSR-rapporter er 

omfattet af årsregnskabsloven §14, stk.1: 

” Supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, 

miljøforhold samt etiske målsætning og opfølgning herpå skal give en retvisende redegørelse inden for 

rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.”106 

Den supplerende rapport, skal desuden være udarbejdet på en klar og overskuelig måde med hensyn til 

substans og væsentlighed, jævnfør årsregnskabsloven §13, stk.1. Oplysninger skal være pålidelige i 

forhold til hvad regnskabsbruger normalt forventer jævnfør årsregnskabsloven §12, stk.3.  

Da der er tale om et forslag, og dermed ikke en opskrift, bør hvert selskab vurdere nøgletallene 

individuelt, for at vurdere om de giver værdi i rapporteringen107. Dette betyder, at virksomheder kan 

vælge at præsentere ESG områder efter deres ønske, og dermed skjule områder der vil have negativ 

påvirkning. 

 
105 Ibid. 
106 Årsregnskabsloven 
107 FSR, ”ESG-Hoved- og Nøgletal i årsrapporten”, 2019 
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Fordelingen af nøgletal i ESG-publikationen, er ikke helt ligeligt fordelt, som ved Nasdaqs 30 nøgletal 

(figur 5), hvilket giver en overvægt af sociale nøgletal jævnfør figur 7. De 15 nøgletal er fordelt på 

baggrund af en undersøgelse lavet af Jane Jagd for FN, hvor verdens 100 største virksomheder indikerer 

hvilke nøgletal som er relevante og væsentlige at måle på108. 

Nøgletalsguiden modtog i oktober 2019 ’ISAR Honours’ ved United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) årlige regnskabskonference i Geneve109. Prisen uddeles til organisationer der 

faciliterer forbedringer af virksomhedernes rapportering om bæredygtighed.  

Fra politisk side har den nye nøgletalsguide opnået opmærksomhed. Erhvervsminister Simon Kollerup 

iværksatte d.31. oktober et undersøgende arbejde, som skal afdække hvordan CSR-rapportering med 

udgangspunkt i ESG-nøgletallene, kan skabe værdi for virksomheder, investorer og myndigheder110.  

Erhvervsstyrelsen vil stå i spidsen for initiativet og arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2020. 

2.2 Regulering indenfor samfundsansvar 

Relevant og gældende lovgivning for danske virksomheder ved rapportering af ikke-finansiel 

information, vil i dette afsnit blive gennemgået. Der vil blive kigget på dansk lovgivning, som er styret af 

EU-kommissionens anvisninger på området. Corporate Governance vil blive yderligere defineret, for 

dermed at opnå en bedre forståelse af ESG, samt relevansen af god selskabsledelse når virksomheder 

rapporter om samfundsansvar.      

2.2.1 EU – ikke finansiel rapportering  

Fokus på samfundsansvar er noget der har fyldt meget det seneste årti. Alt forskning peger på at hvis vi 

bliver ved at leve som vi gør, vil det have enorme betydninger for vores planet. Derfor skal der radikale 

klimaændringer til, hvis vi ønsker at ’redde’ vores jord. Netop for at afdække dette behov valgte EU i 

2014, at udarbejde et nyt direktiv med fokus på samfundsansvar. Dette direktiv kræver, at store 

europæiske selskaber i deres årsrapport, redegøre der arbejde med samfundsansvar. Gennem dette 

direktiv tvinger EU, alle de store europæiske selskaber til at tage stilling til bæredygtighed.   

Direktivet 2014/95 er en ændring til direktiv 2013/34 som er EU’s direktiv for årsregnskaber. Direktiv 

2014/95’s artikel 19a omhandler ikke-finansiel redegørelse. I denne artikel opstiller EU krav til store 

 
108 Birgitte Mogensen, mailkorrespondance, 04-04-2020 
109 CSR.dk, 30-10-2019 
110 Em.dk ,31-10-2019 
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selskaber, som i deres ledelsesberetning skal medtage en ikke-finansiel redegørelse. Følgende 

virksomheder er omfattet af direktivet111:  

1. Store selskaber – defineres ,ifølge direktiv 2013/34, som selskaber der på balancetidspunktet 

overskrider mindst to af følgende kriterier112:  

● Balancesum 20 millioner EUR 

● Nettoomsætning 40 millioner EUR 

● Gennemsnitlige antal ansatte i løbet af året 250 

2. Virksomheder af interesse for offentligheden. 

● Selskaber hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i en 

medlemsstat 

● Kreditinstitutter 

● Forsikringsselskaber 

● Som af medlemsstaten er udpeget, som virksomhed af interesse for offentlighed 

3. Selskaber som har mere end 500 ansatte i løbet af regnskabsåret. 

Den ikke-finansielle redegørelse, skal i det omfang det er relevant for forståelsen af selskabets udvikling, 

resultat og aktivitet som minimum udarbejde en beskrivelse af spørgsmål vedrørende113: 

1. Miljø  

2. Sociale & personale spørgsmål 

3. Respekt for menneskerettigheder  

4. Korruption & bestikkelse  

Beskrivelse af de overstående emner, skal som udgangspunkt indeholde følgende114: 

● En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel 

● En beskrivelse af politikker i forhold de overstående emner, samt de due diligence procedure, 

der er gennemført 

● Resultatet af de udførte politikker 

● De væsentlige risici som er forbundet til de overstående emner, i forhold til virksomhedens 

aktiviteter 

 
111 EU Direktiv 2014/95 
112 EU Direktiv 2013/34 
113 EU Direktiv 2014/95 
114 Ibid.  
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● Ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer som er relevant for selskaber kerneaktivitet 

Direktivets artikel 19a er baseret på følg-og-forklar princippet, som omtalt tidligere.  Dette betyder, at 

hvis et selskab ikke har politikker for et af de 4 overstående emner, skal selskabet i den ikke-finansielle 

redegørelse forklare, hvorfor man ikke har det115. Dette princip sikrer, at selskaberne er nødt til at tage 

stilling til de relevante emner indenfor samfundsansvar.  

Direktivet giver selskaberne to muligheder i forhold til præsentationen, af den ikke-finansielle 

redegørelse. Man kan enten vælge have den med i ledelsesberetningen, eller man kan udarbejde den 

som en særskilt rapport, dog skal man referere til den i ledelsesberetningen.  Udarbejder man en 

særskilt rapport, skal denne rapport være tilgængelig på selskabets hjemmeside. Desuden kræver 

direktivet at medlemsstaten skal sikre at en revisor/revisionsfirma kontrollerer, at selskabet har 

udarbejdet den ikke-finansielle redegørelse. Direktivet kræver altså ikke, at en uafhængig tredjemand 

skal give en erklæring til den ikke-finansielle redegørelse, men dette kan det enkelte medlemsstat kræve 

hvis de ønsker det116. 

EU’s direktiv stiller alene krav til hvad rapportering skal indeholde, men ikke hvordan den skal 

udarbejdes. EU kommer altså ikke med nogle faste retningslinjer, for hvordan rapporten skal 

udarbejdes, dermed giver den virksomhederne fleksibilitet til selv at bestemme hvordan man ønsker at 

udarbejde rapporten. Direktivet giver selskaberne mulighed for at vælge enten en national, EU-baseret 

eller international rapporteringsramme. Af international rapporteringsramme kan nævnes FN’s Global 

compact og GRI. Virksomhederne skal ved udarbejdelsen af den ikke-finansiel redegørelse, referere til 

hvilken rapporteringsramme man har anvendt. EU har dog jævnfør artikel 2 i direktivet, udarbejdet ikke-

bindende retningslinjer for ikke-finansiel rapportering. Retningslinjerne skal anses, som værende 

vejledninger for virksomheder, når de skal rapportere om bæredygtighed. EU’s retningslinjer er desuden 

bygget op omkring anerkendte rapporteringsrammer samt FN’s 17 verdensmål117.   

2.2.2 Årsregnskabsloven §99a 

Folketinget vedtog i december 2018 lovforslag L 99 med ændringer til årsregnskabsloven, som er en 

tilpasning til 2013/34/EU-direktivet118. I lovforslaget blev §99a omskrevet, med den hensigt at skabe 

 
115 EU Direktiv 2014/95 
116 Ibid.  
117 Meddelelse fra kommission 2017/C215/01 
118 Lovforslag L99 
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mere tydelige krav og struktur i bestemmelsen119. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2020, hvorfor der er 

tale om gældende lov, som derfor også vil blive beskrevet i følgende afsnit. 

Hvem er omfattet af loven 

§99a kræver at store virksomheder skal supplere deres ledelsesberetning, med en redegørelse for 

samfundsansvar, hvilket ofte kaldes CSR-rapporten.  

Store virksomheder er nærmere defineret jævnfør årsregnskabsloven §7, stk.2,3 som virksomheder i 

regnskabsklasse store C og D, hvor store er C er virksomheder som overskrider mindst 2 af følgende 3 

grænser: En nettoomsætning på 313 mio.kr, balancesum på 156 mio.kr eller et gennemsnit antal 

heltidsbeskæftigede på 250. Regnskabsklasse D omfatter børsnoterede selskaber samt statslige 

aktieselskaber. 

Lovkravet om at udarbejde denne årlige ikke-finansielle redegørelse for samfundsansvar har i Danmark 

været gældende siden 2009. Kravene har siden 2009 udviklet sig, og den sidste opdatering vedtaget af 

folketinget 2015, er fuldt implementeret i regnskabsåret 2018. I Danmark er ca. 1.100 danske 

virksomheder omfattet. 

Redegørelse af §99a 

Stk.1 

§99a fremsætter en række krav, som kræver redegørelse indenfor de 4 hovedområder nævnt i §99a, 

stk.1: Menneskerettigheder, sociale forhold, miljø og klimamæssige forhold og antikorruption. 

Stk.2 

Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar på anførte områder, skal virksomheden give en 

klart og begrundet forklaringen herom jævnfør §99a, stk.2. Princippet er her, som omtalt i tidligere 

afsnit, følg-eller-forklar, som stammer fra EU-direktivet for ikke-finansiel rapportering120. 

Såfremt virksomhederne ikke oplyser på områderne indenfor samfundsansvar, betragtes det som et 

brud på loven. 

Virksomheder skal jævnfør stk.2 oplyse følgende: 

1) Indholdet af virksomhedens politikker for samfundsansvar. 

2) For hvert forhold omtalt i stk.1, yderligere uddybe hvorledes virksomhederne omsætter 

politikkerne vedrørende samfundsansvar til handling. 

 
119 Jørgensen, J., 2019 
120 EU Direktiv 2014/95 
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3) Processer for nødvendig omhu, due diligence, hvis virksomheden anvender sådanne processer. 

4) Resultater der er opnået for året som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar, 

samt forventninger til arbejdet fremover. 

Begrebet due diligence, er defineret af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder 2011, som 

en proces der sætter virksomhederne i stand til at identificerer, forebygge og stå til regnskab for 

hvordan de håndterer deres negative påvirkninger på samfundet121. De negative påvirkninger opstår, når 

virksomheders handlinger eller mangel på samme, medfører negative konsekvenser for personer, 

miljøet eller samfundsøkonomien. Derved forstås due diligence som en integreret del af virksomhedens 

risikostyring og bør adressere negative påvirkninger på de 4 hovedområder nævnt i §99a, stk.1, som 

virksomheden i sin drift vil kunne blive involveret i122. 

Stk.3 

Uanset om virksomheden besidder politikker for samfundsansvar, skal redegørelsen jævnfør §99a, stk.3 

indeholde følgende:  

1) En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel. 

2) Oplysninger om væsentligste risici forbundet med forhold indenfor de 4 hovedområder fra stk.1, 

i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter. Virksomheden skal oplyse hvorledes de 

håndterer de pågældende risici. 

3) Virksomheden skal desuden oplyse om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevant 

for specifikke forretningsaktiviteter. 

4) Samt hvor det er relevant, referere og yderligere forklare finansielle dele, rapporteret i 

regnskabet. 

Stk.4 

I særlige tilfælde kan virksomheder jævnfør §99a, stk.4 undlade at oplyse indenfor områderne i stk.2&3, 

hvis offentliggørelsen af oplysningerne i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister, 

kan volde betydelige skade for virksomheden.  

Stk.5 

Her angives hvor stk.1-4 skal rapporteres, hvilket som udgangspunkt er ledelsesberetningen. 

Virksomheder kan dog vælge at redegøre via supplerende beretning i årsrapporten, jævnfør 

 
121 OECD, 2011 
122 Carve, 2016 
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årsregnskabsloven §14, eller på virksomhedens hjemmeside. Fælles for begge alternativer er, at i 

redegørelsen skal der henvises til ledelsesberetningen.  

Stk.6-10 

Omhandler særlige tilfælde, hvor virksomheder kan undlade at redegøre, såfremt man enten indgår i en 

koncern der rapporterer som helhed, eller fordi man redegøre sine politikker efter internationale 

retningslinjer eller standarder(stk.8).  Paragraffen afsluttes med stk.9-10, hvor Erhvervsstyrelsen 

fremadrettet vil fastsætte nærmere regler omhandlende redegørelse i supplerende beretning og på 

hjemmesiden jævnfør stk.5 1) &2).  

2.2.2.1 Nyeste ændringer til årsregnskabslovens §99a 

Overordnet set er ændringerne fra §99a vedtaget i 2015, til §99a vedtaget i 2018 ikke omskrevet på 

væsentlige punkter, den er til gengæld blevet mere pædagogisk. Årsagen til omskrivningen skyldes 

Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol, som har påvist at mange virksomheder har haft svært ved at forstå 

reglerne, der var uklart formuleret123.  Det skulle nu gerne fremstå tydeligt, hvorvidt en virksomhed har 

pligt til at give oplysninger, uanset om der er en politik på området, dermed undgås forvirring omkring 

følg-eller-forklar princippet.  

Vi vil i følgende afsnit kort beskrive hvorledes oplysninger omhandlende politikker for de 4 

hovedområder i §99a er blevet omskrevet, samt oplysningspligten uanset politikker efter stk.3. 

Derefter vil vi kigge på ændringerne for vurdering af væsentlighed, og risici i forhold til ikke-finansiel 

information, hvor det på trods af præcisering stadig fremstår komplekst.  

Ændring i forhold til politikker og oplysningspligt 

Oplysninger om politikker indenfor de 4 hovedområder i stk.1, er blevet konkretiseret ved hjælp af 

stk.2’s fire krav til udarbejdede politikker. Dermed sikres, at en virksomhed skal rapportere om 

resultaterne af den politik, som blev meldt ud i foregående års redegørelser, hvorved der sikres en 

kontinuitet mellem tidligere års CSR-rapportering.  

Der er med stk.3 sket en tydeliggørelse af, hvilke oplysninger virksomheder omfattet af §99a har pligt til 

at give, uanset om den har politikker på området. Her kræves blandt andet en forretningsmodel, som 

skal kunne bidrage til forståelsen af koblingen mellem virksomhedens strategi og virksomhedens tilgang. 

Beskrivelsen skal være klar og forståelig, og oplysninger af reklamemæssig karakter skal udelades124. 

 
123 Jørgensen, O. 2019 
124 Ibid. 
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2.2.2.2 Væsentlighed og EU’s retningslinjer for ikke finansiel rapportering  

Vurdering af væsentlighed er et område der er forsøgt præciseret, hvorfor lovbemærkningen angiver at 

redegørelsen for samfundsansvar skal være retvisende. Hvilket medfører at det almindelige 

væsentlighedskriterium finder anvendelse, med de nødvendige tilpasninger set i forhold til ikke-finansiel 

information. Ændringen i forhold til væsentlighed bliver uddybet som følgende af chefkonsulent Ole 

Steen Jørgensen: 

”Væsentlighedsvurderingen i forhold til § 99 a skal ikke alene foretages med udgangspunkt i finansielle 

oplysninger, da oplysningerne, der kræves i § 99 a, har til formål at hjælpe interessenterne med at forstå 

virksomhedens udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af miljø- klima-, 

sociale- og personaleforhold samt af forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse 

af korruption og bestikkelse.”125 

Væsentlighed kan derfor hurtigt blive en besværlig størrelse når det kommer til ikke-finansielle 

oplysninger. Hvilket understøttes af EU-kommissionen i 2019 udsendte retningslinjer for ikke-finansiel 

rapportering, med tillæg til klimarelaterede oplysninger.  Her opfordrer kommissionen til følgende: 

”Når virksomheder vurderer væsentligheden af klimarelaterede oplysninger, bør de tage udgangspunkt i 

en mere langsigtet tidshorisont end den, der traditionelt anvendes i forbindelse med finansielle 

oplysninger. Virksomhederne bør ikke forhastet konkludere, at klima ikke er et væsentligt spørgsmål, 

blot fordi visse klimarelaterede risici opfattes som langsigtede.”126 

Væsentligheden er her både tænkt i forhold til et indefra-ud perspektiv, hvilket vil sige virksomhedens 

indvirkning på klimaet, samt et udefra-ind perspektiv, hvor der kigges på klimaforandringernes indvirkning 

på virksomheden.  Denne opdeling af væsentlighed, kaldes ”det dobbelte perspektiv vedrørende 

væsentlighed” og er illustreret i figur 8. Due diligence begrebet, som omtalt tidligere kan beskrives som 

indefra-ud perspektivet, og risici som beskrives i §99a, stk.3,2) svare til udefra-ind perspektivet.   

  

 
125 Ibid. 
126 Meddelelse fra kommission 2019/C 209/01  
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Figur 8:  Det dobbelte perspektiv vedrørende væsentlighed om ikke-finansiel rapportering 

 

Kilde: EU-kommissionens retningslinjer for ikke-finansiel rapportering, 2019 

Udefra-ind perspektivet har her investorerne som den primære målgruppe, hvor indefra-ud perspektivet 

favner alle virksomhedens interessenter som sin målgruppe.  

De 2 risikoperspektiver overlapper allerede i nogle tilfælde, og vil ifølge EU-kommissionen i fremtiden 

med sandsynlighed gøre det i stigende grad. Da klimaændringer på sigt vil give virksomhederne 

forretningsmuligheder, som kan være finansielt væsentlige. 

Overlappet mellem finansiel og ikke-finansielle elementer fremgår ved væsentligste risici, som indgår i 

pkt.2 under oplysninger der altid skal medtages i CSR-rapporten, efter §99a stk.3. Her skal der alenes 

oplyses om ikke-finansielle risici, men da visse risici både omfatter et finansielt og ikke-finansielt 

element, bliver dette svært, hvilket Ole Steen Jørgensen uddyber: 

”Det kan f.eks. være aktuelt på miljøområdet, hvor forurening kan medføre et krav om oprensning. I 

disse tilfælde vil det være naturligt at give en samlet beskrivelse af problematikken, f.eks. ved, at der 

foretages krydshenvisning mellem beskrivelsen af de finansielle og de ikke-finansielle risici.”127 

Lovbemærkningen til §99a, fremhæver at virksomheder bør redegøre på områder hvor forholdets risiko 

har en sandsynlighed, samt at det vil føre til væsentlige påvirkninger for virksomheden. Dernæst bør 

omfanget og graden af risici vurderes og relateres til hvorledes dette påvirker virksomheden.  

 
127 Jørgensen, O. 2019 
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Væsentlighedsvurdering og risici vurdering for ikke-finansiel rapportering, er ikke nogen entydig 

størrelse. Sammenligner man med finansiel væsentlighed, som vi kender fra den finansielle 

rapportering, på engelsk materiality, som defineres af IASB som: 

”Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence 

decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those 

financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.”.128 

Væsentlighedsvurdering i forbindelse med den finansiel rapportering, som defineret i IAS 1, kigges der 

kun på finansielle forhold, der vil få regnskabsbruger til at træffe et andet valg. 

Hvorimod man ved ikke-finansiel rapportering både skal tage hensyn til finansiel og ikke-finansiel 

væsentlighed i forhold til alle virksomhedens interessenter jævnfør figur 8. Dette medfører en øget 

kompleksitet for vurdering af væsentlighed. I praksis vil virksomhederne have betydeligt svære ved at 

foretage en sådan væsentlighedsvurdering for ikke-finansielle oplysninger kontra finansielle oplysninger.  

2.2.3 Corporate Governance  

Den største forskel mellem CSR og ESG er inddragelsen af corporate governance, hvorfor der i dette 

afsnit vil blive kigget nærmere på dansk regulering af god selskabsledelse/corporate governance. 

Ifølge årsregnskabsloven §107b skal alle børsnoterede selskaber medtage en redegørelse af 

selskabsledelse i deres ledelsesberetning. Denne redegørelse bliver kaldt for corporate governance eller 

på dansk, god selskabsledelse. Årsagen til, at corporate governance især er relevant for børsnoterede 

selskaber skyldes, at der er en adskillelse af ejerskab og kontrol. Et børsnoteret selskab er typisk ejet af 

mange ejere, og de er interesseret i, at ledelsen varetager deres ressourcer på en fornuftig måde129. Ved 

corporate governance forstås: “de spilleregler, der regulerer forholdet mellem de forskellige 

selskabsorganer: direktion, bestyrelse, generalforsamling og revisor”’130.  Et af formålene ved corporate 

governance er herved at håndtere interessekonflikterne mellem ejere og ledelsen, som vi kender fra 

principal-agent teori.    

Årsregnskabsloven §107b giver selskaberne muligheden for at følge en anbefaling/kodeks, som man 

anvender for at rapportere om selskabsledelse. §107b er baseret på et følg-eller-forklar princip, som i 

§99a.   

 
128 IAS 1 
129 Johansen, 2016 
130 Johansen, 2006  
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Selvom §107b giver selskaberne mulighed for at anvende et kodeks, baseret på følg-eller-forklar 

princippet, så skal selskaberne jævnfør §107b stk.1 nr. 5 beskrive hovedelementerne i selskabets interne 

kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Ligeledes jævnfør 

stk.1, nr. 7, redegøre for sammensætningen af ledelsesorganer og deres udvalg. 

Figur 9: Følg- eller- forklar systemet: 

 

Kilde:  Nielsen, Banghøj & Johansen (2007) ”Antagelser om følg eller forklar-systemet” 

Udfra ovenstående figur kan det ses, at danske virksomheder kan anvende anbefalinger for god 

selskabsledelse udarbejdet af komitéen for selskabsledelse, som Erhvervsstyrelsen står bag. I de 

udarbejdede anbefalinger, er der 5 forhold, komiteen ønsker selskaber skal rapportere om131: 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter.  

2. Bestyrelsen opgaver og ansvar. 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering. 

4. Ledelsen vederlag. 

 
131 Johansen, 2016 
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5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision. 

De 5 forhold er med til sikre, at selskabets ejere og interessenter kan overvåge selskabets ledelse og 

varetage deres interesse.  

2.3 Gennemgang af investor-strategier indenfor bæredygtighed 

Afsnittet giver indsigt i hvilke strategier investorerne anvender, når de skal foretage bæredygtige 

investeringer. Begreber indenfor investeringsverdenen vil blive defineret, og investeringsmetoder som 

positiv- og negativ screening samt proactive engagement, vil blive redegjort.  

2.3.1 Bæredygtige investeringer  

Bæredygtige investeringer er noget der fylder mere blandt investorerne. I dag er mere end 1/4 af de 

samlet forvaltede aktiver investeret på baggrund af ESG-faktorer132. Dette giver en god indikation på 

hvor meget ESG egentlig fylder i investeringsverden.  

Til at beskrive det øgede fokus på ESG-faktorer i investeringsverden, kommer konsulentfirmaet 

McKinsey med 3 overordnede motiver, der kendetegner årsagerne bag investorers valg af bæredygtige 

investeringer133. 

1. Forbedring af afkast – Meget forskning peger på, at der er sammenhæng mellem bæredygtig 

investering og højere afkast. Et selskab der har fokus på ESG, vil give større afkast overtid viser 

undersøgelser. Dette er klart en af de største motiver til hvorfor investorer er interesseret i ESG.  

2. Styrke risikostyring – Virksomheder som ikke fokusere på bæredygtighed har større 

sandsynlighed for at havne i problemer som kan påvirke forretningen negativt. Det kan 

eksempelvis være, at de ikke har styr på selskabsledelse eller sociale forhold, hvilket kan påvirke 

et selskabs brand negativt. Desuden kan det på sigt påvirke forretningen negativt, hvis et 

selskab ikke har taget stilling til klimaændringer. Derfor vil investorer, der investerer i selskaber 

som har fokus på ESG, formindske risikoen for ESG-problematikker. 

3. Tilpasse sig stakeholders ønsker/prioriteter – Gennem de seneste år har det været stigende 

fokus og efterspørgsel på bæredygtighed hos de forskellige interessenter i samfundet. Blandt 

andet har FN’s verdensmål medført, at mange ønsker at støtte dette projekt, for at alle kan nå i 

mål. Selskaber som har fokus på ESG vil typisk være med til, at kunne støtte op om 

verdensmålene. Man ser mange selskaber i dag, som i deres CSR-rapport skriver hvilke 

 
132 Bernow, 2017 
133 Bernow, 2017 



   

49 
 

verdensmål de prøver at dække over.  Ved at investorerne investerer i bæredygtige 

virksomheder, er man med til at opfylde deres interessenters behov indenfor bæredygtighed.  

2.3.2 Investeringsstrategier  

Når en investor skal sammensætte sin portefølje i forhold til bæredygtige investeringer, findes der en 

række forskellige metoder de kan anvende. De mest anvendte er, negativ screening eller positiv 

screening134. Formålet med metoderne er, at ”screene” de selskaber, som ikke er interessante eller 

omvendt, er interessante for den en enkelte investor. 

2.3.3 Negativ screening 

Ved anvendelse af denne metode, vil investor fravælge de virksomheder som ikke bidrager til en 

bæredygtig samfundsudvikling. Udvælgelsesmetoden er baseret på en række ESG-kriterier som 

investoren selv fastlægger. Lever selskabet ikke op til kriterierne, vil de blev fravalgt. Denne teknik er 

den mest anvendte, og det antages, at mere end halvdelen af de ESG-investeringer der foretages, er 

baseret på negativ screening som teknik til at sammensætte sin portefølje 

Indenfor negativ screening findes der 2 populære investeringsstrategier i følge Eurosif, som er den 

førende forening indenfor bæredygtige investering135: 

● Eksklusionsliste – Her udelukkes selskaber eller industrier på baggrund af udvalgte kriterier. 

Denne strategi er relativt enkel at implementere, da den er mindre ressource- og tidskrævende, 

fordi investor selv kan fastlægge kriterierne.  

● Norm baseret screening – Her vil investorer ikke investere i selskaber, som ikke lever op til 

anerkendte standarder eller normer indenfor CSR. Som standarder kan nævnes FN’s global 

compact, ISO-certificeringer eller OECD guidelines.  

2.3.4 Positiv screening  

En anden teknik investorer kan anvende er positiv screening. Ved anvendelse af denne teknik, vil 

investorer vælge de virksomheder som aktivt løser fremtidens problemer indenfor ESG. Her kan 

investoren medtage ESG-data i sin fundamentalanalyse, som skal afgøre hvorvidt der skal investeres i 

selskaber eller ej. Dermed vil investorer integrere ESG-data i sin investeringsproces. Positiv screening er 

mere ressourcekrævende end negativ screening, men i takt med at der er mere ESG-data tilgængelig er 

 
134 Bernow, 2017  
135 Deloitte, 2019 
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det en teknik der bliver anvendt hyppigere136. Indenfor denne teknik nævner Eurosif 4 populære 

strategier137: 

● ESG - Integration – Ved anvendelse af denne strategi vil investorerne anvende ESG-data på 

samme måde som den anvender finansielle nøgletal i sine analyser. Dermed bliver ESG-data, en 

integreret del af investeringsprocessen. For at kunne anvende denne strategi, er det vigtigt for 

investorerne at de har adgangs til ESG-data som kvalitetsmæssigt er på højt niveau, ligesom 

finansielle nøgletal. I dag er der mange anerkendte udbydere som tilbyder ESG-data, hvorfor det 

gør det nemmere for investorer at anvende denne strategi. 

● Tematiske investeringer – Her vil investorer investere i selskaber, som konkret relaterer sig til et 

– eller flere bæredygtige temaer. Som tema kan eksempelvis nævnes bæredygtig energi eller 

rent drikkevand.  

● Impact investeringer – Investorer som anvender denne strategi vil vægte socialt/miljømæssigt 

afkast på samme niveau som finansielle afkast. Som eksempel kan nævnes samfundsinvestering 

i u-lande.  

● Best-In-Class – Denne strategi er baseret på, at investorer indhenter ESG-ratings fra eksterne 

ESG-dataudbydere. Derfra vælger investor de selskaber som har den højeste ratings indenfor 

deres branche, geografiske område eller at andet foruddefineret kriterie. I dag findes der mange 

rating-bureauer indenfor ESG, hvorfor denne strategi er populær blandt investorer138. 

2.3.5 Negativ screening vs. positiv screening 

Ifølge Deloittes rapport om bæredygtige investeringer, er forskellen på disse metoder følgende:  

“Forskellen på de to ligger i måden, hvor man som institutionel investor enten aktivt fravælger de 

virksomheder, der ikke bidrager til den bæredygtige samfundsudvikling (negativ), eller om man aktivt 

tilvælger virksomheder, der er med til at løse fremtidens problemer (positiv)”139. 

Ved anvendelse af negative screeningsstrategier, vil man fravælge de virksomheder som ikke opfylder 

bestemte kriterier indenfor bæredygtighed. Omvendt vil man ved anvendelse af positive 

screeningsstrategier vælge de virksomheder, som gør en forskel indenfor bæredygtighed.  

 
136 Bernow, 2017,  
137 Deloitte 2019 
138 Bernow, 2017 
139 Deloitte 2019,  
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Negative screeningsstrategier, er de mest anvendte oftest fordi de er mindre ressourcekrævende 

sammenlignet med andre strategier. Til gengæld oplever mange investorer, at afkastet er væsentlig 

lavere sammenlignet, med andre investeringsstrategier indenfor bæredygtighed. Hvorfor den negative 

screeningsstrategi, er den mindst fordelagtige metode at anvende140. 

Positive screening giver gode resultater blandt investorerne, især ESG-integration menes at være den 

mest fordelagtige strategi141. Ulempen er dog, at ESG-integration er ressourcekrævende og desuden er 

investor meget afhængig af have valid ESG-data tilgængelig.  

2.3.6 Proactive Engagement 

Investorer har muligheden for at anvende en helt 3. metode for bæredygtige investeringer. Ved 

anvendelse af proactive engagement tager investorerne skridtet videre, og prøver at deltage aktivt i det 

selskab, som man har investeret. Dette kan eksempelvis ske ved investoren har nok aktier i selskabet til 

udvælge et bestyrelsesmedlem, som så herved kan vedtage deres interesser. Eller at man som 

investorer hjælper ledelsen med at blive mere bæredygtige. Formålet med denne teknik er, at man 

gennem sit ejerskab styrer virksomheden i retningen af mere bæredygtighed. Strategien indenfor denne 

teknik, er altså at man skal gennem aktive ejerskab sikre mere bæredygtighed. For at kunne gøre brug af 

denne strategi, kræver det at investor har nok ejerskab i selskabet, for at kun have en indflydelse. 

Fordelen ved denne strategi er, at investor selv kan være med til lægge retningen for bæredygtighed.  

2.4 Udfordringer ved CSR-rapportering 

Der vil i dette afsnit redegøres for værktøjer til at identificere udfordringer ved CSR-rapportering udfra 

organisationsteoretiske perspektiver indenfor stakeholder- og den nyinstitutionelle teori. 

Organisationsteorien vil omfatte dekobling og isomorfisme, til at beskrive udfordringer i forhold til 

virksomhedens interessenter, vil greenwashing og asymmetrisk information gennemgås. 

2.4.1 Stakeholder- og den nyinstitutionelle teori 

Til at forklare det eksterne pres på organisationer/virksomheder fra deres interessenter, benyttes 

stakeholder og det nyinstitutionelle perspektiv. Stakeholder teorien tager hensyn til virksomhedernes 

interessenter og deres interesser i forhold til CSR-beslutninger. Hvorimod den nyinstitutionelle teori 

beskriver en organisatorisk omverden, som påvirker organisationers CSR-normer og beslutningstagen.  

 
140 Amel-Zadeh, 2018 
141 Ibid. 
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Hovedfaktorer til at bestemme organisationers adfærd indenfor den nyinstitutionelle teori er faktorer, 

som politikker, rutiner og normer142. 

2.4.1.1 Stakeholder teori 

Traditionelt set har mange virksomheder et overordnet formål, og det er at skabe så stort overskud som 

muligt til virksomhedens ejere. Udtrykket stammer fra den anerkendte amerikanske økonom Milton 

Friedmans, og i 1970 udtalte han følgende holdninger: 

 

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

designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game.”143 

 

Denne tankegang kalder man for shareholder value, og som navnet siger, handler det om at selskaber 

skal skabe så meget værdi som muligt for virksomhedens ejere, og dette gøres ved at profitmaksimere. 

En virksomhed som arbejder ud fra denne tankegang, vil som udgangspunkt være mere tilbøjelig til at 

spare alle de steder det er muligt og tage beslutninger, som vil skabe ejerne størst mulig værdi. Dermed 

vil en virksomhed med fokus på shareholder value, tilsidesætte sine andre interessenters ønsker og 

behov, og i stedet alene fokusere på profitmaksimere.  

Denne holdning og tankegang er siden blevet kritiseret og udfordret af mange, heriblandt af en anden 

amerikaner, Edward Freeman. Freeman mente modsat Friedman, at hvis en virksomhed ønsker succes, 

skal den skabe værdi for alle dens interessenter, herunder kunder, medarbejdere, leverandør, 

kreditorer, ejere og mv. Denne tankegang er i dag kendt som stakeholder value, og dermed det 

modsatte af shareholder value. Freeman udtalte følgende: 

“unless executives understood the needs and concerns of these stakeholder groups, they could not 

formulate corporate objectives which would receive the necessary support for the continued survival of 

the firm.”144 

Her gør Freeman det klart med, at hvis en virksomhed ønsker at overleve på sigt, er det vigtigt at 

værdsætte alle sine interessenter, og dermed skabe værdi for dem. 

 
142 Vashchenko 2017 
143 Friedman, 1970 
144 Freeman, 1984 
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Stakeholder value tager udgangspunkt i, at et selskab vil få mest succes, når den skaber værdi for alle 

dens interessenter. En virksomhed vil ikke kunne opnå succes, hvis den alene fokusere på at skabe mest 

værdi for sine ejere, da den på sigt vil få interessenter, som er utilfredse, og dermed vil det påvirke 

forretningen negativt. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at finde en balancen i sin 

virksomhedsstrategi, hvor den opfylder alle interessenternes behov, og dermed får skabt værdi for alle. 

Slutresultatet ved at benytte sig af stakeholder teori, er ifølge Freeman, at man på sigt vil 

profitmaksimere, ved at tilfredsstille alle sine interessenter, modsat shareholder som alene fokusere på 

virksomhedens ejere.  

En virksomhed har både interne og eksterne interessenter, og som udgangspunkt kan en virksomhed 

have utallige interessenter, alt efter hvilken branche de befinder sig i. Ifølge Freeman er en interessent 

defineret som følgende: 

“Simply put, a stakeholder is any group or individual who can affect, or is affected by, the achievement of 

a corporation’s purpose. Stakeholders include employees, customers, suppliers, stockholders, banks, 

environmentalists, government and other groups who can help or hurt the corporation.”145 

Freeman nævner 6 grupper af interessenter, men virksomheder kan sagtens have flere end de 

ovenstående.  

Figur 10: Stakeholder modellen 

 

Kilde: corporatefinanceinstitute.com 

 
145 Freeman, 1984 
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2.4.1.2 Stakeholder og samfundsansvar 

Siden Freeman for alvor sat fokus på Stakeholder value, er teorien blevet anvendt af mange. Mange 

selskaber i dag, har en stakeholder opfattelse, hvor de ønsker at skabe værdi for alle deres 

interessenter. Deres strategi er bygget op på at skabe værdi for dem. Dette har  for alvor fået 

virksomhederne til sætte mere fokus på CSR. Med en CSR-rapportering fortæller virksomhederne 

hvordan de tager sociale ansvar, herunder hvordan de ønsker, at passe på klimaet. Når selskaberne 

rapporterer om dette skaber det værdi for deres interessenter, herunder kunder, investorer og 

samfundet. Med den stigende fokus på klimaet, er der flere interessenter, som er interesseret i 

virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. 

I analysen når vi arbejder med udtrykket stakeholder, vil det danske begreb interessent anvendes. 

2.4.1.3 Den nyinstitutionelle teori 

Den nyinstutionelle organisationsteori udgør et skift fra de ”rationelle systemer” i traditionel 

institutionel teori, til en symbolorienteret forståelse af organisationer, hvor organisationer har til formål 

at opnå legitimitet frem for at være rationelle146.  

Legitimitet forstås i denne kontekst, som et organisation-teoretisk begreb, og anses som en operationel 

ressource for virksomheden, ved skabelse af tillid i offentligheden. Der er selvfølgelig et overlap til den 

generelle forståelse for begrebet, som man eksempelvis kender det fra revisionsbranchen, hvor 

legitimitet bygger på anerkendelse i form af sikkerhed og troværdighed overfor branchens 

interessenter147. 

At opnå legitimitet er derfor et centralt begreb i den nyinstitutionelle teori, og bliver defineret som 

følgende af Suchman: 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, 

or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”148 

Legitimitet er en generaliseret opfattelse, som omfatter en subjektiv evaluering af en række historiske 

begivenheder. Derved kan legitimitet være modstandsdygtige overfor enkeltstående begivenheder, men 

er derimod afhængig på den lange bane af en ”historie af begivenheder”. 

Det vil sige, at en organisation kan afvige fra samfundsmæssige normer, og stadig bevare legitimiteten, 

fordi afvigelsen kan afskrives som værende et engangstilfælde. 

 
146 Voxted, 2013   
147 Damgaard, 2014  
148 Suchman, 1995 
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Det samme gælder ved det socialt konstruerede system af normer og værdier, som gør det muligt for en 

organisation at afvige fra individuelle værdier, og stadig bevare legitimitet, fordi afvigelsen ikke skaber 

offentlig misbilligelse149. 

Opnåelse af legitimiteten opnås gennem handlinger(actions), som udøves af organisationen, 

eksempelvis kommunikation i form af rapportering. 

Legitimitet bliver brugt som argumentation for, at organisationer sigter imod at skabe acceptable 

løsninger, selvom disse ikke altid er de økonomisk mest optimale.  

Dette beskriver skiftet fra de rationelle systemer til den mere symbolorienterede forståelse af 

organisationens formål. Ifølge Voxted forklares dette ræsonnement udfra den tid vi befinder os i: 

”Det ligger i tidsånden, at organisationer skal kunne redegøre for sig selv ud over produktionsmæssige 

og økonomiske resultater”150 

Derved er legitimitet et ledelsesværktøj, der omfatter andre aspekter som samfundsansvar, der bruges 

til at påvirke offentlighedens opfattelse og forståelse af en organisation i en ønsket retning. Selve 

sammenhængen mellem legitimitet og CSR vil blive undersøgt i analysen.  

2.4.1.4 Isomorfisme 

Organisationers søgen efter legitimitet, bliver defineret som begrebet ”isomorfisme” af Paul Dimaggio 

og Walter Powell i 1983 og er græsk for at antage samme form. De beskriver isomorfisme som et vigtigt 

værktøj til at forstå eksterne faktorers indflydelse på organisationer, og deres reaktioner hertil. 

” Organizations compete not just for resources and customers, but for 

political power and institutional legitimacy, for social as well as economic fitness”151 

Formålet bag legitimering er at efterleve fremherskende normer og idealer, ved at få egen organisation 

til at ligne, hvad der foregår i statusprægede organisationer, samt hvad der forventes fra 

organisationens omgivelser.  

Dimaggio og Powell forklarer samtidigt, hvordan ændringer og udvikling skabes i organisationer, og 

kategoriserer legitimitet op i 3 former for isomorfisme152:  

 
149 Suchman, 1995 
150 Voxted, 2013 
151 Dimaggio, 1983 
152 Voxted, 2013 
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1. Tvangsmæssig isomorfisme: Organisation skal her indordne sig under gældende normer for at 

opnå legitimitet. Der er her tale om tvunget adfærd for organisationen, hvor organisationen for 

at opnå adgang til ressourcer, skal benytte bestemte løsninger uden det nødvendigvis gavner 

organisationens performance. Omgivelserne lægger her betingelser ned over organisationen, 

som den tvinges til at opfylde, idet alternativet ville føre til tab af agtelse, ressourcer eller 

sanktioner fra myndighederne.  

2. Mimetisk isomorfisme: Der er her tale om en mimetisk proces, der søger legitimitet ved at 

kopiere løsninger fra førende organisationen på området. Mimetisk isomorfisme opstår hyppigt 

ved usikkerhed, eksempelvis når en organisation konfronteres med et problem uden en klar 

løsning. Dette kan dog skabe yderligere udfordring for en organisation, da begrundelser for 

adopteringer af nye strategier langtfra er rationelt begrundede. 

3. Normativ isomorfisme: Der forsøges her at efterleve normative forestillinger om hvad der er 

det ”rigtige” eller ”effektive”, man er her proaktiv i sin adfærd og signalering til omverdenen. 

Hvorfor man inkorporerer strategier, hvis effekt ikke er underbygget, for derved at være first-

mover på området og benytter retoriske argumenter som ”sådan handler den fremsynede 

virksomhed”.153 

Isomorfismebegrebet forklarer dermed organisationers reaktion på eksterne faktorers indflydelse, og 

hvordan organisationer for at opnå legitimitet forandres. 

2.4.1.5 Dekobling 

Et andet begreb indenfor legitimitet og institutionel teori er ”dekobling”, som beskriver organisationers 

adfærd og udvikling. Studier af en række organisationer har påvist en væsentlig forskel på, hvad de 

signalerer de gør, og hvad der rent faktisk finder sted. Det vil sige der er en forskel på den italesatte 

handling og den operationelle handling. Dette fænomen har fået betegnelsen dekobling154.   

Dekobling stammer fra Meyer & Rowans artikel ” Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony” fra 1977, hvor begrebet ”ceremoniel konformitet” defineres. 

Organisationer er ifølge Meyer & Rowan underlagt et sprog med myter og ritualer eksempelvis rutiner, 

teknikker eller politikker, som der sjældent stilles spørgsmål ved. Ceremoniel konformitet, er 

virksomhedens måde at efterkomme og tilfredsstille omgivelsernes forventninger, samtidigt med de 

opfylder organisationens myter og ritualer. Opfyldelsen af forventninger går ofte i konflikt, hvorfor man 

 
153 Voxted, 2013 
154 Ibid. 
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for at opretholde den ceremonielle konformitet, reelt set ikke udføre handlingen155. Deri ligger selve 

dekobling, hvilket vil sige at ceremoniel konformitet er handlinger uden substans der foretages på 

baggrund af en symbolsk-orienteret teori.  

Årsagerne til dekobling kan gradvist gå fra små misforståelser i organisationen, til bevidste 

omgåelsesstrategier for at vildlede organisationens omgivelser. 

Dekobling kan for nogen organisationer være nødvendige, for at sikre organisatorisk overlevelse, hvorfor 

dekoblingen accepteres stiltiende af alle parter.  

”Eksempelvis vælger organisationer at måle sig på perifere ydelser, mens de undgår fokus på forhold, 

hvor de ved, at der kan være problemer”.156 

Dekobling kan have et mere bevidst formål om at skabe et fortegnet billede af organisationen, og 

derved fremvise et fordelagtigt billede af organisationen til omgivelserne. Organisationen forsøger med 

udsendte signaler, som fordrejer eller fortier væsentlige forhold at opnå en legitimering. 

Begrundelsen og forklaringen bag dekobling er sjældent enkel, og organisationer bringes ofte i 

vanskelige situationer, hvor de skal forene opgaver, der langt hen ad vejen er uforenelige. Hvor 

virksomhedens ledelse bliver udsat for modsatrettede forventninger af deres interessenter. 

2.4.2 Greenwashing 

Siden 1960’erne har miljøbevægelser beskæftiget sig med virksomheders behandling af miljøet. Her 

stiftede offentligheden bekendtskab med fænomenet hvor virksomhedsstrategier bevidst indeholdt 

misvisende miljøkommunikation. Til at starte med blev dette fænomen i 1972 defineret som “eco-

pornography” af den tidligere reklamechef Jerry Mander157.  Udtrykket greenwashing blev første gang 

brugt I 1986 af miljøaktivisten Jay  Westerveld, og bliver i 1996 udbredt til resten af verdenen via Greer 

og Bruno’s artikel ”Greenwash: The reality behind corporate environmentalism.”158 

Området har det sidste årti fået en øget interesse, grundet den generelle globale bekymring for klimaet. 

På trods af denne øgede interesse er der dog ikke nogen entydig accepteret definition af greenwashing. 

Bretcu definerer det som følgende:  

 
155 Meyer, 1977 
156 Voxted, 2013 
157 Torelli, 2019 
158 Greer, 1996 
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” Greenwashing is a concept that takes into account "a set of activities of an organization by which it 

erroneously tries, through marketing and communication actions, to offer its market an ecological 

image.”159.  

Greenwashing forekommer altså gennem en virksomheds marketing- og kommunikationsaktiviteter, 

med intentionen om at fremstille virksomheden som mere bæredygtig end den faktisk er. Incitamentet 

hertil er, at fremstå mere attraktivt i forhold til, investorer, da bæredygtige virksomheder har ry for at 

afgive et højere afkast.  

Delmas og Burbano definerer greenwashing som: ” poor environmental performance and positive 

communication about environmental performance”. 

Hvor virksomheden udadtil skildrer en positiv tilgang til miljøarbejdet, men reelt i praksis ikke gør en 

indsats  

Forsøget på at fremstå mere grøn ved hjælp af misvisende kommunikation kan ske på forskellig vis, 

eksempelvis kan en virksomhed informere offentligheden med misinformation, som et forsøg på at 

reparere dets brand160. Det kan være en offentliggørelse af et miljøvenligt løfte, som de efterfølgende 

ikke lever op til, hvilket beskrives som: ”talking the talk without walking the walk”161. 

Typisk lyver virksomheder ikke direkte, men er i stedet i en gråzone mellem retorik og virkelighed, hvori 

sandheden om CSR-indsatsen bliver skævvredet, overdrevet eller misrepræsenteret i forhold til den 

offentlige kommunikation162. Hvorfor greenwashing kan beskrives, som et resultat af dekobling. 

Greenwashing berør ligeledes CSR-rapportering, hvori virksomheden grundet manglende regulering 

herom kan vælge at overdrive og skævvride sin CSR-indsats. Denne adfærd kan beskrives som ”window 

dressing” : 

“One contention is that CRA-R is simply “window dressing.” Some argue that corporate involvement in 

CRA-R is part of the firm’s marketing function and, in the case of environmental reporting, should be 

construed as “greenwashing.”” 163. 

Hvor CRA-R er “Corporate responsible activities reporting”, altså CSR-rapportering, som Lee & Maxfield 

anser for værende en marketingsfunktion der ”grønvasker” virksomheden. 

 
159 Bretcu, 2017 
160 De Vries, 2013. 
161 Vos, 2009  
162 Vos, 2009 
163 Lee, 2015 
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Denne påstand stemmer overeens med Delmas og Burbanos, og kunne eksempelvis være en 

virksomhed der jævnfør §99a, oplyser om en række politikker på miljøområdet i deres CSR-rapport, men 

reelt i praksis ikke leve op til sine egne krav og politikker. Derved opnår virksomheden en positiv omtale, 

med minimal indsats.  

Påstanden er selvfølgelig problematisk, og for at undgå greenwashing er der stor efterspørgsel på 

reguleringer indenfor området, da dette bedrager markedet og afskrækker virksomheder fra at foretage 

en ægte grøn omstilling164.  

Et eksempel på greenwashing kunne være et energiselskab der fremhæver behovet for investeringer i 

alternativ energi, hvorefter kun en lille fraktion af budgettet allokeres hertil.  

Uanset virksomhedens intentioner, er det i sidste ende den offentlige opinion der afgør hvorvidt de 

opfatter en given kommunikation som greenwashing.  

Konsekvenser ved greenwashing kan i forhold til myndighederne være svær at gennemskue, da man 

som virksomhed kan blive kendt skyldig for vildledende markedsføring jf. §§5-6 i markedsføringsloven. 

Dette er dog svært i praksis, da der ofte er tale om en gråzone ved CSR-rapportering, og 

sanktionsmuligheder ved overtrædelse af §99a er begrænset. Derfor er den største trussel for 

virksomheder der greenwasher, offentlighedens straf, i form af kundeprotest og boykot, hvilket skaber 

et finansielt tab for virksomheden. 

2.4.3 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information er et problem der udspringer af Principal-agent teorien165, hvor investor er 

principalen og ledelsen i virksomheder er agenten. 

Teorien indeholder en målkonflikt mellem principalen og agenten, da begge parter har til formål at 

maksimere deres nytte, altså de vil vælge den situation der er bedst for dem selv. Det antages desuden 

at agenten er opportunistisk. 

Der skelnes mellem asymmetrisk og symmetrisk information, hvor der er tale om modsætninger. Ved 

symmetrisk information forstås en situation hvor både principalen og agenten har fuld viden om de 

forhold der er gældende. Der har oprindeligt været en tro på at informationen på aktiemarkedet var 

symmetrisk hvilket Cui,Jo & Na formulere som følgende:  

 

 
164 Lee, 2018 
165 Jensen, 1976 
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“Modigliani and Miller (1963) assume that investors have access to the same information about a firm’s 

future prospects as its management—symmetric information. In practice, however, managers often have 

better information than outside stockholders and non-investing stakeholders.166 

Der er altså tale om asymmetrisk information på et aktiemarked, hvilket skaber en ubalance og risiko for 

skævvridning på markedet. Asymmetrisk information øger risikoen for ugunstig udvælgelse (adverse 

selection), hvilket skaber en markedsfejl. Healy & Palepu kalder dette fænomen 

”informationsproblemet” (the information problem), beskrevet som følgende:  

”For example, consider a situation where half the business ideas are ‘‘good’’ and the other half are 

‘‘bad’’. Both investors and entrepreneurs are rational and value investments conditional on their own 

information. If investors cannot distinguish between the two types of business ideas, entrepreneurs with 

‘‘bad’’ ideas will try to claim that their ideas are as valuable as the ‘‘good’’ ideas. Realizing this 

possibility, investors will value both good and bad ideas at an average level.”167 

Ovenstående beskriver hvorledes asymmetrisk information skaber den omtalte ubalance på 

aktiemarkedet mellem agent og principal. Eksemplet illustrerer desuden agentens opportunistiske 

adfærd, ved at påstå at deres dårlige ide er lige så værdifuld som den gode ide.  

Situationen hvor principalen ikke kan differentiere en dårlig investering fremfor en god investering, er et 

eksempel på ugunstig udvælgelse, som nævnt ovenfor, der forårsages af asymmetrisk information. 

Denne adfærd kan være katastrofal på et aktiemarked, hvorfor man blandt andet tilskriver asymmetrisk 

information som en del af årsagen til finanskrisen i 2008. 

Da agenten og principalen som tidligere omtalt har et formål om at maksimere deres udbytte, vil der 

naturligt opstå en interessekonflikt. Når agenten derved påstår at sin ide er bedre end den er, opstår der 

en informationsrisiko for principalen. 

Informationsrisikoen kan dog begrænses/løses ved hjælp af en række forskellige tiltag. Myndigheder kan 

ved hjælp af regulering kræve at ledelsen offentliggøre alt privat information, og derved løses den 

asymmetriske information.  

En mere kendt løsning på informationsproblemet er en formidlende tredjepart (information 

intermediaries), som finansielle analytikere, revisorer og ratingbureauer168. 

For at informationsrisikoen minimeres mest muligt, stilles der krav til tredjepartens objektivitet, 

 
166 Cui, 2016 
167 Healy, 2001 
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integritet og fortrolighed hvilket vi blandt andet kender fra revisorloven §16, stk.1.  

Udover de nationale krav er der europæisk regulering på området, som har til hensigt at ske mere 

gennemsigtighed af bl.a. revisorbranchen. Her tænkes på EU forordningens artikel 13, som pålægger 

revisorer for virksomheder af interesse for offentligheden (PIE) at offentliggøre en årlig beretning om 

gennemsigtighed senest fire måneder efter udgang af hvert regnskabsår169.  

Asymmetrisk information eksisterer både ved finansiel og ikke-finansiel rapportering, men revisors rolle 

er for de 2 typer rapportering forskellig. Revisors krav ved en almindelig revisionspåtegning er ikke at 

foretage revision af ledelsesberetningen. Derimod blot at gennemlæse ledelsesberetningen og herved 

sikre sig at de overholder gældende lovgivning indenfor området, eksempelvis ÅRL §99a, mens det alene 

er ledelsen der har ansvaret for indholdet. Dermed er arbejdsbyrden ved revision af de finansielle og 

ikke-finansielle oplysninger forskellig, og sikkerheden ligeså. Investors tillid til ikke-finansielle 

oplysninger er derfor mindre, hvorfor man ser en øget efterspørgsel på andre formidlende tredjeparter 

som eksempelvis ESG-ratingbureauer og revisorerklæringer. 

2. 5 Delkonklusion teori 

Formålet med teoriafsnittet har været at skabe en begrebsramme for læseren, således, at når de 4 afsnit 

er afsluttet, kan læseren forstå den kommende analyse og besvarelsen af problemformuleringen.   

Begrebsforståelsen og tilhørende forvirring omkring samfundsansvar, er ikke kun udfordring i denne 

afhandling, men et generelt problem ved CSR-rapportering. Hvorfor initiativer som den danske ESG-

publikationen, kan øge brugbarheden og dermed analysemulighederne ved rapportering af 

samfundsansvar.  

Ved lovgivning indenfor samfundsansvar, er både EU’s og danske regulering baseret på følg og forklar 

princippet.  Derfor er netop denne frivillighed, kontra kompleksiteten ved forhold som risici og 

væsentlighedsvurderinger, afgørende for hvordan danske virksomheder vælger at gribe rapportering af 

samfundsansvar an.   

Investorer motiveres af forbedret afkast ved bæredygtige investeringer, og kan samtidigt påvirke 

udviklingen. Dette gøres ved enten aktivt at tilvælge de virksomheder der gavner til en bæredygtig 

udvikling eller aktivt fravælge virksomheder som ikke gavner til en bæredygtig udvikling.   

 
169 EU Forordning Nr.537/2014 
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Virksomheder skal kunne balancere det interne og eksterne pres, som pålægges af interessenterne, 

hvilket omfatter høje afkast til aktionærerne, samt hensyn til samfundet. Dette kan i praksis, være 

udfordrende, hvorfor vi oplever dekobling i form af greenwashing, som skaber den asymmetriske 

information mellem principal og agent.   

Dermed danner ovenstående delkonklusion, udgangspunktet for den forestående analyse. 

3. Analyse 

Indledning  

Analysen vil være delt op i 4 arbejdsspørgsmål, hvor første halvdel anskues udfra henholdsvist 

regnskabsbruger og regnskabsaflæggers perspektiv. Identificerede udfordringer fra første halvdel af 

analysen, vil komme til udtryk, når store danske virksomheders CSR-rapportering analyseres i 

arbejdsspørgsmål 7. Efterfølgende vil der blive samlet op diskuteret i forhold til konkrete løsningsforslag 

i arbejdsspørgsmål 8. 

3.1 Analyse af investeringsstrategier 

I dette afsnit vil der blive kigget nærmere på investeringsmetoderne positiv screening, negativ screening 

og proactive engagement og deres tilhørende strategier. Der vil blive analyseret, hvordan udviklingen 

har været indenfor bæredygtige investeringer, og hvordan det skaber værdi for investorer. Vi vil 

undersøge hvad der motiverer investorerne, til at foretage bæredygtige investeringer. 

Introduktion til litteratur anvendt i analysen   

For at analysere sig nærmere ind på investeringsstrategiener, vil vi i dette afsnit primært benytte 

resultater fra Eurosif og Financial Analyst Journal. Eurosif undersøgelsen, blev udarbejdet i 2018 og har 

adspurgt 263 assets managers, fra Europa, som tilsammen har aktiver under forvaltning til 20.000 

Milliarder EUR, hvilket svarer til 79 % af de samlede aktiver under forvaltning i Europa170. Vi mener 

derfor at resultaterne, fra denne undersøgelse er et godt udgangspunkt for vores nærmere analyse. Der 

vil samtidig blive benyttet data fra Financial Analyst Journal (FAJ). Her deltog 652 investeringsselskaber 

verden over. Tilsammen havde investeringsselskaberne aktiver under forvaltning til 31.000 Milliarder 

USD, hvilket svarede til 43 %, af de samlede aktiver under forvaltning verden over i 2015171. Denne 

undersøgelse er lidt ældre, men da der i denne undersøgelse har været deltagere fra hele verden, samt 

 
170 Eurosif, 2018 
171 Amel-Zadeh, 2018 
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undersøgt andre områder end Eurosif, mener vi det det er et godt supplement til Eurosif resultater, for 

at opnå et mere retvisende billede.  

Figur 11, Motiver for bæredygtige Investeringer, i pct.  

 

Kilde: Eurosif 2018. 

3.1.2 Motivation for bæredygtige investeringer  

I arbejdsspørgsmål 3, blev der redegjort for de motiver investorer har, til at foretage bæredygtige 

investeringer. McKinsey nævner 3 overordnede motiver som er: Forbedring af afkast, styrke af 

risikostyringen og tilpasse sig interessenternes ønsker. Vi vil nu analysere hvilke motiver der i praksis 

motiverer investorer til at foretage bæredygtige investeringer. 

Ovenstående figur 11 viser, baseret på Eurosif undersøgelsen, at den største motivation for at foretage 

bæredygtige investeringer er finansielle årsager. Dernæst er motivationen efterspørgsel fra 

interessenter, etisk ansvarlighed og risikostyring. Ser man på FAJ’s undersøgelse, opleves det samme 

billede, her peger investorer ligeledes på finansielle årsager og efterspørgsel fra interessenter som de 

primære motiver for bæredygtige investeringer172.  

Vi kan ud fra ovenstående, fastlægge at investorer i dag investerer i bæredygtige selskaber for at 

forbedre afkastet på deres porteføljer. Det interessante er hvorvidt bæredygtige investeringer faktisk 

giver et bedre afkast sammenlignet med ikke-bæredygtige investeringer. Meget litteratur peger på at 

 
172 Amel-Zadeh, 2018 
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bæredygtige investeringer givet et bedre afkast end ikke-bæredygtige investeringer, herunder FAJ’s 

undersøgelse. Vi kan derfor konstatere, at investorer oplever et større afkast på bæredygtige 

investeringer fremfor ikke-bæredygtige investeringer. Hvorfor der opleves et bedre afkast, vil blive 

analyseret nærmere i de næste afsnit. 

3.1.2.1 Afkastet på bæredygtige investeringer 

Et praktisk eksempel på en bæredygtig investering med højere afkast, er Nordeas bæredygtige fond. 

Fonden gav i 2019 er afkast på 40 %, dette afkast var 25 % højere, end det generelle globale 

aktiemarked173. Nordea anvender primært en norm-baseret strategi, samt inddragelse af ESG-

integration for at udvælge selskaber til deres bæredygtige porteføljer174. 

Storebrand Fondene, som er nordens førende kapitalforvalter indenfor bæredygtige investeringer, 

oplever fornuftige afkast på deres bæredygtige fonde. Deres Senior Analytiker Phillip Ripman udtaler 

følgende:  

”Det er absolut muligt at kæmpe for klimaet og verdensmålene samtidig med, at man tjener penge. Der 

er ikke tale om, at man er nødt til at ofre sin profit, hverken som investor eller virksomhed. Det kan siges 

helt enkelt: De virksomheder, der historisk har tilbudt løsninger på samfundets store udfordringer har 

som regel også været særdeles lukrative investeringer” 175. 

Vi kan ud fra overstående konkludere, at bæredygtige investeringer er en god forretning for 

investorerne, samtidig med man gør en indsats for klimaet. Dette er et eksempel på, at selskaber 

sagtens kan levere profit, selvom de har fokus på bæredygtighed. Eksemplet kan vi koble direkte til 

Freemans stakeholder teori, og bekræfter, at selskaber som skaber værdi for alle sine interessenter, vil 

klare sig bedre på sigt, end dem som alene har fokus på afkast.  Dette er et praktisk eksempel på, at 

selskaber som tilfredsstiller alle sine interessenter, stadig kan profitmaksimere. Det er dermed ikke 

nødvendigt, udelukkende at fokusere på sine ejere, som Milton Friedman hævdede.  

Vi kan ud fra Nordeas resultater, samt Storebrand Fondenes udtalelse konkludere, at investorer i dag 

oplever et højere afkast på deres bæredygtige investeringer, sammenlignet med det generelle 

markedsafkast.  

 
173 Søltoft, 2020 
174 Nordeainvest.dk 
175 Petersen, 2020 
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3.1.2.2 Årsag til højere afkast ved bæredygtige investeringer 

Årsagen til at der opleves større afkast, vil blive analyseret i nærværende afsnit. 

De høje afkast, skyldes at selskaber som rapporterer om bæredygtighed, tager stilling til væsentlige 

faktorer som kan have en betydning for de fremtidige indtjeningsmuligheder. Dette skyldes, at 

bæredygtige virksomheder forholder sig, til hvordan klimaforandringer, kommer til at påvirke selskabets 

drift. Dette gør de udfra risici vurderinger både indefra-ud og udefra-ind, som udtrykt i figur 8176.  

Ved at de tager stilling til miljømæssige, sociale og governance forhold, giver det investorerne en langt 

bedre indsigt i virksomheden. Denne indsigt forbedrer investorernes mulighed for at vurdere deres 

fremtidige indtjeningsmuligheder, i forhold til, hvis man alene kigger på finansielle oplysninger. Ved 

benyttelse af bæredygtige investeringsstrategier, kan investorer dermed mere præcist forudsige 

selskabernes fremtidige værdiskabelse. 177. Vi antager ud fra investorernes høje afkast på bæredygtige 

investeringer, at selskaber som rapporterer og forholder sig om fremtidige problematikker indenfor 

bæredygtige faktorer, på sigt vil levere bedre resultater end dem som ikke har fokus på bæredygtighed. 

Vi kan derfor konkludere, at der for selskaberne er klare konkurrencemæssige fordele i at rapportere om 

samfundsansvar, da det på sigt kan føre til bedre økonomiske resultater. Dette er i god 

overensstemmelse med stakeholder teorien.  

3.1.2.3 Andre motiver for bæredygtige investeringer 

Selvom mange investorer investerer i bæredygtige selskaber på baggrund af finansielle årsager, så er der 

flere der vælger at investere i bæredygtige virksomheder. Dette skyldes øget efterspørgsel fra deres 

interessenter. Ifølge Figur 11, er de næststørste motivationsfaktorer bag bæredygtige investeringer, 

interessenter, etisk ansvarlighed og risikostyring. 27 % af investeringerne sker på baggrund af deres 

interessenter, 17 % gør det på grund af etisk ansvarlighed mens 12 % af investorerne gør det på grund af 

risikostyring. Eurosif fremhæver de 3 motivationsfaktorer, da de er steget meget de seneste år, og 

forventer at flere investorer vil vælge bæredygtige investeringer på denne baggrund i fremtiden. 

3.1.2.4 Efterspørgsel fra Stakeholders 

Vi vil nu undersøge hvorfor, der er en stigende efterspørgsel fra interessenter på bæredygtige 

investeringer. En af årsagerne skyldes at der i dag er mere fokus på bæredygtighed. FN’s verdensmål har 

samtidigt medvirket til at fokus på bæredygtighed er øget. For at verdensmålene kan realiseres er det 

 
176 Teoriafsnit: 2.2.2.2 
177 Nordeainvest.dk 
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estimeret, at der sammenlagt skal investeres mellem 30 og 50 billioner kroner frem til 2050178. Derfor er 

er det i flere af interessenters interesse at støtte de virksomheder som er bæredygtige, så de dermed 

sammen kan opnå målene.   

Nordea nævner, at de det seneste par år har oplevet stigende interesse fra deres kunder, som ønsker at 

investere i bæredygtige selskaber179. Dette er er et konkret eksempel på at investorers interessenter, i 

dette tilfælde kunder, som efterspørger bæredygtige investeringer. For at kunne tilfredsstille sine 

interessenters ønsker, vælger mange investorer derfor at investere bæredygtigt. 

Det er tydeligt at virksomheder i dag har fokus på verdensmålene i deres ikke-finansielle rapportering. 

Flere nævner hvilke verdensmål de har fokus på, og det er en information som investorerne 

efterspørger. Dette forklarer, hvorfor der allerede i 2019 var 75% af de største danske virksomheder, 

som anvendte FN’s verdensmål180. Et interessante verdensmål er mål nr. 12, som omhandler ansvarligt 

forbrug og produktion, og er det mest anvendte verdensmål blandt de danske selskaber. Netop dette 

mål kan kobles direkte til ESG-data, hvor virksomheden blandt andet kan rapportere om CO2 udledning 

og arbejdsmiljø.  

3.1.2.5 Fokus på Risikostyring 

Udfra figur 11, kan det konstateres, at investorer vælger bæredygtige investeringer for at øge 

risikostyringen i deres investeringer. Det er derfor interessant at kigge på, hvordan de opnår dette ved 

at benytte bæredygtige investeringer. 

En del af forklaringen skal findes ved, at man gennem bæredygtige investeringer, investerer i selskaber 

som gennem deres ikke-finansielle rapportering har fokus på, hvordan fremtidige faktorer indenfor 

miljø, sociale og governance vil påvirke selskabet.  

Dette giver investorerne en bedre indsigt i hvilke risici de står overfor, og hvilken effekt det har for deres 

fremtidige forretningsmuligheder.  De kan sikre sig, at selskaberne forholder sig til hvordan de vil løse 

fremtidige klimamæssige udfordringer, som deres forretning står overfor.  

Bæredygtige selskaber har mindre risiko for at ende i skandaler indenfor sociale forhold, 

eksempelvis underbetalte medarbejdere eller børnearbejde. Investor undgår derfor indirekte at 

investerer i skandale selskaber, ved at investere bæredygtigt. 

 
178 Petersen, 2020 
179 Nordea investmagasin 
180 Mogensen, 2020 
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Ved at rapportere om risici sikre virksomheden, at der tages stilling til risici, hvor det er nødvendigt at 

anskue dette i forhold til virksomheden og dens regnskabsbrugere, som vi kender det fra indefra-ud og 

udefra-ind perspektivet. På denne måde sikres virksomheden bedst muligt mod fremtidige udfordringer, 

hvilket gør virksomheden mere fremtidssikker for investor, når det dobbelte perspektiv anvendes, som 

beskrevet i afsnit 2.2.2.2. 

Vi kan derfor konkludere, at investorer, der investerer i selskaber som forholder sig til risici udfra det 

dobbelte perspektiv, spreder sin risiko for at selskabet bliver påvirket negativt af klimaforandringer i 

fremtiden.  

Et konkret eksempel på fordelene ved risikostyring er skandalesagen om Volkswagen (VW). Efter VW’s 

diesel skandale181, har der været mange investorer ude at sige, at de inden skandalen ikke valgte at 

investere i VW, fordi de gennem deres bæredygtighedsanalyser af VW, identificere røde flag182. Dette er 

et godt eksempel på hvordan ESG-analyser, fungerer som risikostyring for investorerne. 

Et eksempel på et selskab, der benytter CSR-rapportering, som en del af risikostyringen ved rapportering 

af ikke-finansielle information er DSV. DSV som transportvirksomhed ved at de udleder meget CO2, 

derfor har de valgt at fokusere på at hvordan de forholder sig, til miljømæssige udfordringer i deres CSR-

rapport rapport183. Dermed forholder DSV sig til de miljømæssige udfordringer, som de står overfor, i en 

branche hvor CO2 udslippet er højt. Dette giver investorer bedre indblik i selskabet, da det sikres, at 

selskabet har forholdt til risici indenfor området. DSV har derfor et øget fokus på klimarapporteringen, 

som en del af deres risikostyring.  

Omvendt har DSV fået kritik for, kun at tilfredsstille klimainvestorerne, da de som transportvirksomhed 

ved at de er særligt eksponeret på området.  Områder indenfor sociale nøgletal, eksempelvis 

arbejdsmiljøet, hos DSV, lå helt i bunden i 2016.  Denne store forskel blev blandt kommenteret af 

Joachim Kattrup, redaktør for Økonomisk Ugebrev ESG: 

”Den store ubalance kan på den ene side betyde en reel erkendelse af klimaansvaret og deraf følgende 

topprioritering. På den anden side kan det også betyde, at man af taktiske grunde vælger at leve op til de 

uformelle CSR-krav for at værne sig mod kritik”184 

 
181 Jacobs, 2019 
182 Mooney, 2016 
183 Kattrup, 2016 
184 Ibid. 



   

68 
 

Ubalancen i risikostyringen mellem E’et og S’et i ESG, resulterede i en skandalesag, hvor DSV blev kædet 

sammen med social dumping i 2018, hvor 200 filippinske chauffører var indkvarteret i en lejr ved 

vognmanden Kurt Beiers afdeling i Padborg185. Efterfølgende har DSV afbrudt samarbejdet med Kurt 

Beier, og fokuseret mere på sociale tiltag, hvilket kan ses i forskellen på CSR-rapporten for 2018 i forhold 

til CSR-rapporten fra 2017. DSV henviser i CSR-rapporten fra 2018 til en ny diversitetspolitik186, den kan 

tolkes som en måde at forbedre den sociale ansvarlighed i DSV, og derved indirekte sikre en bedre 

risikostyring. 

3.1.3 Investeringsstrategier 

Der er forskellige strategier investorer kan anvende når de ønsker at investere i bæredygtige selskaber. 

De kan anvende en strategi indenfor negativscreening, hvor de gør brug af strategierne eksklusionsliste 

og norm baseret screening. De kan alternativt, anvende strategier indenfor positiv screening, hvor de 

kan benytte sig af strategierne ESG-integration, tematiske investeringer, impact investeringer og best-In 

class. De kan desuden foretage bæredygtige investeringer gennem aktivt ejerskab, på engelsk proactive 

engagement. Vi vil nu se nærmere på hvilke strategier, som er mest anvendt blandt investorerne og 

hvordan udviklingen har været. 

Figur 12. Fordeling af investeringsstrategier, baseret på bæredygtige investeringer for 22.000 milliarder 
Euro hos de europæsike investorer i 2017, i pct.  

 

Kilde: Eurosif 2018. 
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I den ovenstående figur bemærkes at eksklusionsliste strategien er den mest anvendte 

investeringsstrategi blandt de europæiske investorer. Dernæst er det proactive engagement og ESG-

integration. Investeringer som best-in-class, og tematiske investeringer og impact investeringer er ikke 

så populær blandt investorerne. I FAJ’s undersøgelse ser man samme tendens. Den mest anvendte 

metode blandt investorer, når de skal foretage bæredygtige investeringer, er stadig negativ screening. 

56 % (eksklusion og norm-baseret) af investorerne fravælger aktivt virksomheder, der ikke er med til at 

bidrage til en bæredygtige samfundsudvikling. Ser man nærmere på hvordan udviklingen har været for 

de ovenstående strategier blandt investorerne, ser det således ud. 

Figur 13. Udviklingen af investeringsstrategier i perioden 2015-2017, i pct.  

 

Kilde: Eurosif 2018. 

I den ovenstående figur er det interessante, at de eneste investeringsstrategier, som har haft en negativ 

udvikling i perioden, er de negative screeningsstrategier; eksklusionsliste og norm baseret screening. 

Selvom eksklusionslisten er den mest anvendte investeringsstrategi, så er interessen faldene for denne 

strategi type. Interessen er steget for de positive screeningstrategier, hvor især anvendelsen af ESG-

integration er steget meget. Der er dermed en stigning i investorer, som aktivt vælger de virksomheder 

der har fokus på bæredygtighed. Desuden er det interessant, at udviklingen for proactive engagement 

har været positiv og er steget i perioden. Der er derfor mange investorer som bruger rettigheder som 

aktieejere, til at indføre bæredygtighed i de investerede selskaber. Man kan ud fra figur 13 omkring 

udviklingen i strategierne, konkludere at investorerne i dag kigger mere og mere i retning af positiv 

screening og proactive engagement, mens interessen for negative screening går i nedadgående retning. 

Vi vil nu kigge nærmere på de 3 investeringsmetoder og deres tilhørende strategier.  
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Figur 14. Fordelingen af investeringsmetode, 2017, i pct. 

 

3.1.4 Negativ Screening 

I dette afsnit vil vi kigge på de 2 negative screeningsstrategier, og analysere dem ud fra det afkast de 

generere, og hvilke udfordringer der opstår ved benyttelse af strategien.  

Udfra figur 14, kan det konstateres at negativ screening, er den mest anvendte metode blandt 

investorer, når de skal foretage bæredygtige investeringer. Hele 56 % af de bæredygtige investeringer er 

baseret på negative screening i Eurosif’s undersøgelse. 

Samtidig har interessen dog været faldende de seneste par år. En af årsagerne til at eksklusionsliste 

strategien er den mest anvendte, skyldes først og fremmest, at det er den ældste strategi indenfor 

bæredygtighed187.  Ser man nærmere på strategierne indenfor negativ screening, vurderes de at være 

relativt simple, sammenlignet med strategier indenfor positiv screening. Investorer som anvender 

eksklusionsliste som strategi, har meget frihed, da de selv udvælger de kriterier som de sorteret ud fra. 

Fleksibiliteten gør det lettere at anvende denne strategi, sammenlignet med andre strategier. Derfor 

mener vi at årsagen til dens popularitet primært skyldes, dens fleksibilitet og enkelthed, som gør det let 

og attraktivt for investorer at implementere i deres investeringsproces. 

3.1.4.1 Udfordringer ved Negativ Screening 

FAJ’s undersøgelse diskuterer, hvorvidt negativ screening overhovedet kan betragtes som værende en 

egentlig strategi for bæredygtige investeringer. Da metoden alene er baseret på etik, og ikke tager 

skridtet videre. Dette skyldes at man, ved anvendelse af negativ screening, fravælger ikke-etiske 
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virksomheder fra sin portefølje. Anvender man eksempelvis eksklusionsliste vil investorer ikke investere 

i bestemte brancher, det kan eksempelvis være tobak, våben eller gambling. Herefter gør investorer 

faktisk ikke yderligere handlinger. De har nu sorteret de selskaber fra, som de ikke ønsker at investere i, 

mens de resterende selskaber de nu udvælger til deres portefølje, i deres optik betragtes som 

bæredygtige selskaber. 

Problemet her at investorerne ikke nødvendigvis tager skridtet videre, og kigger på ESG-faktorer eller 

andet indenfor CSR-rapportering, når de vurderer dem som værende en bæredygtig virksomhed. Det er 

ikke engang sikkert, at de virksomheder som de udvælger til deres bæredygtige portefølje, overhovedet 

har udarbejdet en CSR-rapport og forholdt sig til forhold indenfor bæredygtighed.   

Eurosif mener, at man ikke kan betragte porteføljer baseret på eksklusionsliste som værende 

bæredygtige. Deres argumentation er at man ved anvendelse af denne strategi ikke kan sikre at man 

rent faktisk investerer i bæredygtige selskaber. De mener dog at anvendelse af denne strategi skal ske 

sammen med en af de andre investeringsstrategier, herved vil man bedre kunne sikre sig, at de 

selskaber man investerer i rent, faktisk er bæredygtige.  

Ser vi nærmere på hvordan vi tidligere beskrev bæredygtige investeringer. Så vi det som værende en 

investeringsproces der integrerer sociale, miljømæssige og etiske overvejelser ind i 

investeringsbeslutningstagen. 

Ved anvendelse af eksklusionsstrategien, kan man godt argumentere for at investor tager sociale, 

miljømæssige og ledelsesmæssige overvejelser med i investeringsprocessen. Problemet er at de alene 

anvendes til at sortere de virksomheder fra, som ikke lever op til de fastlagt krav indenfor området. 

Dette sikre ikke at man inkluderer bæredygtige faktorer med i de virksomheder som man investerer i. Vi 

kan dermed konkludere at eksklusionsliste ikke dækker over vores opfattelse af begrebet bæredygtige 

investeringer.   

Ser man i stedet på den anden negative screeningsstrategi, norm-baseret-screening. Her vælger 

investorer virksomheder, som har udarbejdet en CSR-rapport baseret på en anerkendt 

rapporteringsramme, eksempelvis FN’s Global Compact. Ved anvendelse af denne strategi, sikre 

investorer, at man investerer i selskaber som rapporterer og forholder sig til sociale, miljømæssige og 

ledelsesmæssige faktorer, da de anvender en anerkendt rapporteringsramme. Dermed får man 

integreret ESG faktorer med i investeringsprocessen. Dermed mener vi, at man godt kan anse 

investeringer baseret norm-baseret strategi som værende bæredygtige investeringer, modsat 

eksklusionsliste strategien.  
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Ifølge FAJ’s undersøgelse, mener investorer at strategier baseret på negativ screening ikke har nogen 

positiv indvirkning på afkastet. Hvilket vil sige, at man ikke får højere afkast på porteføljer som er 

baseret på negativ screening, sammenlignet med det generelle markedsafkast188.  

Vi vil nu kigge på årsagen til hvorfor investeringer baseret på negativ screening ikke giver bedre afkast. 

Dette skyldes, at ved anvendelse af negative screening, især eksklusionslisten, tager investorerne ikke 

ESG-faktorer med i investeringsprocessen. Dermed har de ikke noget grundlag, til at vurdere hvordan 

disse faktorer vil påvirke deres fremtidige indtjeningsmuligheder. Netop dette, er en af årsagerne til 

hvorfor bæredygtige investeringer giver bedre afkast. Ved anvendelse af eksklusionsliste mangler man 

dette, hvilket er forklaringen på hvorfor denne type strategi ikke giver en højere afkast.   

Vi kan derfor konkludere at negativ screening ikke skaber værdi for investorer i form af højere afkast. 

Det kan derfor undre hvorfor så mange investorer stadig anvender denne type strategi og hvori ligger 

værdiskabelsen for investor. Følgende afsnit vil give indblik i dette. 

3.1.4.2 Hvordan negativ screening skaber værdi 

Det største motiv for investor, når der investeres bæredygtigt, er jævnfør figur 11, af finansielle årsager 

og dernæst efterspørgsel fra interessenter. Da vi i foregående fastslog at negativ screening ikke skabte 

finansiel værdi, må det vurderes, at negativ screening vælges for at tilfredsstille sine interessenter. Ved 

anvendelse af eksklusionsliste, kan man relativt let antage et bæredygtigt image, når der udvælges 

selskaber til porteføljen, og dermed markedsføre sig bæredygtigt overfor sine interessenter. Det må 

antages at negative screening strategier vælges af etiske overvejelse, hvorved man ved anvendelse af 

eksempelvis eksklusionsliste sikrer, at man ikke investerer i uetiske selskaber. Fordelene ved anvendelse 

af negativ screening, gør det mindre ressourcekrævende for investorer at anvende. Især eksklusionsliste 

som strategi er let at anvende på grund af den fleksibilitet, investorer får ved selv at udvælge faktorer 

som de ønsker at sortere fra.  

Ser vi tilbage på figur 13, hvor det konstateres at strategierne indenfor negativ screening var de eneste 

strategier med tilbagefald i perioden 2015-2017. Årsagen til dette må være, det faktum at det er gået op 

for investorer, at anvendelse af eksklusionsliste ikke nødvendigvis giver bedre finansielle resultater 

sammenlignet med det generelle marked. Hvorfor det er blevet mere interessant at vælge nogle af de 

andre strategier indenfor bæredygtige investeringer.  

 
188 Amel-Zadeh, 2018 
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3.1.5 Positiv screening  

I dette afsnit vil positive screening blive undersøgt nærmere, samt hvordan dens strategier skaber værdi 

for investorer. Udfra nedenstående figur kan det ses, at ESG-integration er den mest anvendte strategi 

blandt positive screeningsstrategier, i 2017 var 83 % af de samlet positive screening investeringer 

baseret på ESG-integration. Derfor vil fokus i denne analyse ligge på ESG-integration. 

Figur 15. Fordeling af positive screeningsstrategier, baseret på positiv screening i 2017, i pct. 

 

Kilde: Eurosif 2018. 

Positiv screening har gennem de seneste par år oplevet stigende interesse og især strategien ESG-

integration er i dag blevet en meget anvendt strategi blandt investorer, når de skal foretage 

bæredygtige investeringer. Det kunne ses i figur 14, hvor 23 % af de bæredygtige investeringer i Europa, 

var baseret på en positiv screening. Ved anvendelse af ESG-integration anvender investorer 

miljømæssige, sociale og governance faktorer i deres fundamentalanalyse når de skal vurdere, hvorvidt 

de ønsker at investere i et givent selskab eller ej. Dermed kan man sige, at ligesom finansielle tal bliver 

anvendt ved værdiansættelse af selskaber, bliver faktorer indenfor bæredygtighed anvendt på samme 

måde når man anvender ESG-integration. Derfor vægter miljømæssige, sociale og governance faktorer 

højt, for investorer, når de skal vurdere selskabers fremtidige indtjeningsmuligheder. For at ESG-

integration kan være succesfuldt, kræver det at investorer har adgang til ESG-

data/nøgletal/informationer fra de forskellige selskaber. Denne data kan enten findes hvis selskabet 

udarbejder en CSR-rapport, hvori de gør rede for de forskellige ESG-faktorer. Alternativt kan investorer 

anskaffe ESG-data fra ratingbureauer. I Figur 13, kunne det ses at i perioden 2015-2017, er bæredygtige 
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investeringer foretaget på baggrund af ESG-integration strategien, steget med 60 %. Vi vil nu kigge på 

hvorfor benytter ESG-integration. 

Den bedste forklaring på dette, er at investeringer foretaget på baggrund af denne type strategi, giver 

det højeste afkast indenfor bæredygtige investeringer. I FAJ’s undersøgelse var det klart den mest 

populære strategi, blandt investorer når de skulle vælge den bæredygtige strategi de mener gav det 

højeste afkast. Årsagen til at netop denne strategi giver et høj afkast skyldes at investorerne her går 

meget analytisk til værk sammenlignet med negativ screening. De involverer ESG-data på samme måde 

som finansielle nøgletal, og dermed får de langt bedre mulighed for at vurderer selskabernes fremtidige 

indtjeningsmuligheder baseret på både finansielle og ESG-nøgletal.   

3.1.5.1 Udfordringer ved ESG-integration 

Selvom ESG-integration er en meget anvendt strategi, har den dog en række udfordringer for investorer 

når de skal anvende denne strategi.  En af de udfordringer som mange investorer oplever, er at der først 

og fremmest er mangel på kvalificeret ESG-data189. I figur 6 så vi at 63 % af investorerne, mener at den 

største udfordring de har ved bæredygtige investeringer, er mangel på kvalitet/konsistent data indenfor 

bæredygtighed.  

Der findes i dag mange ratingbureauer, som tilbyder ESG-data, men udfordringen er at denne data 

typisk ikke er af høj kvalitet.  Dette er ifølge Birgitte Mogensen et problem, hun udtaler følgende: 

”Problemet med rating bureauer er, at man ikke ved hvordan de anskaffer deres data. Kvaliteten af 

deres data kan derfor være lav. Desuden ses det ofte, at det data de har om selskaberne er forældet, 

dermed vil deres rating ikke være retvisende.”190 

For investorerne betyder det, at de nødvendigvis ikke får det rette indtryk af selskabet, ved anvendelse 

af data fra ratingbureauer, hvilket kan medføre forkerte investeringsbeslutninger. Forkerte 

investeringsbeslutninger, er her et godt eksempel på ugunstig udvælgelse, på baggrund af asymmetrisk 

information i ESG-data mellem investorerne og selskaberne.  

Vi kan hermed konkludere at det er en udfordring for investorerne, at sikre data af god kvalitet indenfor 

bæredygtighed, hvilket gøre det vanskeligere at anvende denne strategi. 

Problemet kan dog minimeres hvis selskaberne anvender de 15 hoved og-nøgletal i deres CSR-

rapportering. Herved vil investorerne have nemmere adgang til ESG-data, og dermed har de ikke behov 

 
189 Amel-Zadeh, 2018 
190 Interview Birgitte Mogensen 
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for at anvende ratingbureauer til at anskaffe ESG data. Konkrete løsninger til problemet, vil blive 

behandlet nærmere i det sidste analyseafsnit 3.4. 

Den manglende adgang til pålidelige og let tilgængelig ESG-data, har fået Nasdaq Nordic til oprette en 

ESG-data portal. Her vil det være muligt for investorer at købe adgang til ESG-data fra forskellige 

virksomheder. Portalen indhenter data direkte fra selskaberne, og derefter formidler det videre til 

investorer og analytiker191.  

En anden udfordring som investorerne oplever er, at det er svært at sammenligne ESG-data tværs 

selskaber. Selvom mange selskaber i dag er tvunget til at rapportere om CSR gennem regulering, 

eksempelvis på grund af EU-direktiv 95/2014 eller årsregnskabslovens § 99a og 99b, er udfordringen at 

regulering på området giver selskaberne meget frihed til at selv vælge om hvad og hvordan de ønsker at 

rapportere. Dette skyldes, at reguleringen er baseret på et følg-eller-forklar princip. Reguleringen sikre 

ikke standardisering indenfor området og heller ikke krav om kvantitative data på området. Birgitte 

Mogensen, mener derfor at reguleringen er for fleksibel og udtaler følgende: 

”§ 99a er meget bred, man har fri leg og beskriver kun det man har haft lyst til. Der bør ske en stramning 

om hvad man skal rapportere om”192 

Den fleksible regulering på området er blandt andet med til, at der ikke er meget sammenlignelighed 

indenfor CSR-rapportering sammenlignet med finansiel rapportering, hvor sammenligneligheden er 

meget bedre. Netop manglen på sammenligneligheden gør det svære for investorer at anvende denne 

strategi, hvilket øger risici for asymmetrisk information og ugunstig udvælgelse. Derfor er mere 

standardisering på området, noget investorerne generelt efterspørger.  

 

Udfordring ved sammenlignelighed, ved anvendelse ESG-integration, bliver yderligere forstærket af 

forekomsten af greenwashing i CSR-rapporteringen. Greenwashing kan skabe forkerte 

investeringsbeslutninger for investor, og dermed ugunstig udvælgelse jævnfør asymmetrisk information. 

I Danmark og i de europæiske lande er der ingen krav om erklæring fra tredjemand ved CSR-

rapportering, hvilket i princippet giver selskaberne fri leg til at skrive hvad de vil. Dermed er usikkerhed 

omkring troværdighed, samt hvad selskaberne kommunikerer om bæredygtighed en udfordring for 

investorer, når de skal integrere ESG-data i deres investeringsproces. 

 
191 ESG Hoved- og Nøgletal i årsrapporten.  
192 Interview Birgitte Mogensen 
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En ulempe som investorerne oplever ved anvendelse af ESG-integration er, at det oftest er en 

dyr/ressourcekrævende strategi. Investorerne skal ofte betale for at få ESG-data hvis det ikke er 

offentligt tilgængeligt og dernæst skal analytikerne analysere data. Det kræver typisk, at investorerne 

har eksperter ansat indenfor bæredygtighed for at få det fulde udbytte af analyserne. 

Investeringsprocessen er derfor ofte lange og tidskrævende. Dette medfører at denne type strategi er 

meget omkostningstung, især sammenlignet med strategierne indenfor negativ screening.  

Vi kan ud fra følgende konkludere at investorerne vil have langt færre udfordringer, hvis 

virksomhederne benyttede ESG-publikationen i deres CSR-rapporteringen. Da dette vil sikre kvalitet og 

sammenlignelighed indenfor område, og begrænse greenwashing og asymmetrisk information. Konkrete 

løsninger til udfordringerne vil blive fremstillet og diskuteret senere i afhandlingen. 

3.1.5.2 Hvordan er ESG-integration værdiskabende  

På trods af, at denne strategi er ressourcekrævende, gør de høje afkast, på porteføljer baseret på ESG-

integration, det attraktivt for investorer at vælge denne strategi. ESG-integration sikre, at investorer 

investerer i selskaber med langsigtet strategi, fordi de forholder sig til hvordan miljømæssige og sociale 

forhold, kan have indflydelse på deres fremtidige forretning og hvordan de sikre at kunne modstå disse 

udfordringer. Dermed sikre investorer at disse selskaber på den lange bane klare det godt, og ikke bare 

på den korte bane. Investorer sikre en styrket risikostyring med investeringerne. 

ESG-integrationsstrategi er god til at sikre, at man investerer i selskaber som rent faktisk er bæredygtige. 

Dette sikres fordi, man analyserer dem grundigere end ved negativ screening, hvor man ikke 

nødvendigvis kan sikre at selskaberne er bæredygtige. Dermed gavner de til en mere bæredygtig 

udvikling, hvilket er værdiskabende for investorerne og deres interessenter.  

3.1.6 Proactive engagement  

I dette afsnit vil vi analysere proactive engagement strategien og analysere hvordan den skaber værdi 

for investorer. 

Denne type strategi differentierer sig væsentligt fra de andre typer strategier indenfor bæredygtighed, 

fordi denne strategi kræver, at investor tager en aktiv del i selskabet.  Gennem sit aktive ejerskab sikre 

man mere bæredygtighed i de selskaber man investerer i.  

Proactive engagement er i dag en meget anvendt strategi for investorer. Som det kan ses i figur 12, er 

mere end 22 % af de bæredygtige investeringer foretaget på baggrund af proactive engagement. Hvilket 

gør denne strategi som den næstmest anvendte bæredygtige strategi efter eksklusionsliste.  
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I FAJ’s undersøgelse var proactive engagement den strategi, som investorerne mente gav det bedste 

afkast efter ESG-integration. Dette er en af hovedårsagerne til, hvorfor denne strategi er så populær 

blandt investorer og hvorfor interessen fortsat er stigende, som det kan ses i figur 13. Principles for 

responsible investment (PRI) har lavet en undersøgelse blandt investorer og selskaber omkring proactive 

engagement193. Her har de identificeret 3 hovedfaktorer som de mener skaber værdi for investorer når 

de anvender proactive engagement. 

Figur 16, Faktorer som skaber værdi for investorer ved anvendelse af proactive engagement. 

 

Kilde: PRI 2018. 

Ifølge PRI er det kommunikative, lærings og politiske faktorer som skaber værdi for investorer ved 

anvendelse af proactive engagement194. Der vil nu kigges nærmere på dette.  

Kommunikation  

Gennem aktivt ejerskab får investorerne mulighed for at kommunikere direkte med selskaberne. En af 

de klare fordele er, at man her minimerer risikoen for asymmetrisk information. Fordi investorerne nu er 

en del selskabet, har de mulighed for at kommunikere direkte med den daglige ledelse. De har derfor 

bedre forudsætninger til få informationer om virksomheden. Man formindsker hermed den 

informationsrisiko og ubalance i form af informationsproblemet mellem principalen og agenten195. 

Investorerne kan anvende denne information til forbedre deres investeringsbeslutninger, fordi de nu 

ikke skal bekymre sig om asymmetrisk information. 

I det foregående afsnit blev det beskrevet, hvordan investorer oplever udfordringer med at anskaffe 

kvalitetsdata når det kommer til ESG. Denne udfordring bliver minimeret væsentligt ved anvendelse 

 
193 PRI, 2018 
194 PRI, 2018 
195 Teoriafsnit: 3.4.8 
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denne strategi, da investor nu har mulighed for at få ESG-data direkte fra selskabet selv. Hermed skal de 

ikke bekymre sig om udfordringer, som anvendelse af ratingbureauer giver. De får hermed er et mere 

retvisende billede af selskabet, og derfor mulighed for at træffe de rigtige investeringsbeslutninger på 

baggrund af den tilgængelige information. 

Læringsfaktorer 

Investorerne fårmulighed for at lære noget nyt igennem proactive engagement. Investor får adgang til 

selskabet viden indenfor bæredygtighed, investor har hermed mulighed for at udvide sin viden indenfor 

området, som kan anvendes i andre investeringer.  

Politiske faktorer 

En anden måde Proactive engagement skaber værdi på, er at investorerne her har mulighed for at få 

adresseret sine ønsker og behov indenfor bæredygtighed til selskabet. Hvis investor ønsker, at selskabet 

skal fokusere på bestemte verdensmål, kan dette gøres ved hjælp af sin indflydelse som aktieejer. 

Investorer får hermed bedre mulighed for at dække sine egne interesserenters behov bedre, såfremt 

investors interessenter har specifikke mærkesager.  

Dermed kan investor selv sætte den retning, selskabet skal gå indenfor bæredygtighed. 

Investorer får mulighed for at skabe et langsigtet forhold med selskabet. Dette kan på sigt gavne begge 

og resultere i bedre afkast for begge parter.  

 

3.1.6.1 Hvordan skaber proactive engagement værdi 

Det må vurderes, at proactive engagement sammenlignet med positiv screening, skaber værdi på flere 

parametre, som forbedret finansielt afkast og bæredygtighed. Investorerne får her mulighed for at få 

udvidet sin viden indenfor området, samt større mulighed for at dække konkrete behov. Ulempen med 

denne strategi er, at det kræver, at man ejer en væsentlig andel i selskabet, for at kunne få mulighed for 

at kunne benytte sig af denne strategi. Vi mener denne strategi giver investorerne langt mere værdi, og 

mange fordele af, at komme tættere på selskabet.  Hermed formindskes den asymmetriske 

informationer mellem investor og selskab, hvilket kan gavne dem på sigt. Udfordringen ved denne 

strategi, at investorer skal eje en stor del af selskabet, for at kunne få sin indflydelse som interessent.  

3.1.7 Opsummering  

Vi har i dette afsnit analyseret hvorfor investorer vælger, at investere i bæredygtige selskaber, hvilke 

udfordringer der opstår, samt hvordan investeringsstrategier indenfor bæredygtighed skaber værdi. 
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Vi kan konkludere at bæredygtige selskaber på sigt skaber større afkast, hvorfor denne årsag er den 

største motivation for investorer. Desuden investerer mange investorer bæredygtigt, for at 

imødekomme den stigende efterspørgsel på området, samt for at sprede sin risiko.  

Gennem analysen har vi kunne konkludere, at negativ screening ikke nødvendigvis give højere afkast. De 

kan heller ikke sikre sig at selskaberne de investere i, rent faktisk er bæredygtige, ved benyttelse af 

eksklusionsliste. Derimod mener vi at, negativ screening en let måde for investorer, at markedsføre sig 

med bæredygtige porteføljer, og på den måde skabe værdi for sine interessenter.  

Ved benyttelse af positiv screening, herunder ESG-integration, opnår investorer høje afkast på deres 

porteføljer. Udfordringen ved benyttelse af denne strategi er, at der er mangel på kvalificeret data 

indenfor bæredygtighed, samtidig er denne strategi meget ressourcekrævende. Investorer kan ved 

benyttelse af denne strategi investere i en mere bæredygtig fremtid og dermed være med til løse nogle 

af samfundet problemer herunder støtte FN’s verdensmål. 

Ved anvendelse af en proactive engagement oplever investorer høje afkast, samt opnår de fordele ved 

at de er tættere på selskabet. De formindsker hermed den asymmetriske information der normalt er 

mellem investor og selskaber og dermed mindre risiko for ugunstig udvælgelse. Dette kan være med til 

at give investorer konkurrencemæssige fordele. 

3.2 Analyse af udfordringer ved CSR-rapportering 

3.2.1 Problemets redegørelse og tilknyttet teori 

Foregående afsnit slog fast, at investorerne investerer i bæredygtige virksomheder, da man herved 

opnår en række positive følgeeffekter, som øget afkast og risikostyring, da de er mere robuste i forhold 

til fremtiden. 

Derfor skaber dette et incitament for virksomheden til at være mere bæredygtige, da man som 

virksomhed dermed er populær blandt investorerne. Denne situation skaber en øget aktivitet indenfor 

virksomhedens CSR-indsats og tilhørende rapportering, da det i sidste ende giver en øget 

konkurrencefordel for virksomhederne.  

Virksomheders erfaringer med at rapportere om redegørelse for samfundsansvar i CSR-rapporten, har 

været lovpligtigt siden 2009 jævnfør CSR-udviklingsafsnittet. Det er nu over 10 år siden, hvorfor det ville 

virke naturligt at forvente en højere rutine og kvalitet i det arbejde virksomhederne ligger i deres CSR-

rapportering. 

Forventningen til nutidens CSR-rapporter og CSR-information må derfor være pålidelige og korrekte, 
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men desværre er virkeligheden en anden, hvorfor nye studier påviser unøjagtige CSR-rapporter som 

fordrejer informationen tiltænkt regnskabsbruger.196 

På den danske scene er virksomheder ligeledes unøjagtige i deres CSR-rapportering.  I en ny analyse 

foretaget af FSR, danske revisorer, af de 100 største virksomheder i Danmark, rapporterer kun 48 ud af 

100 virksomheder om deres egen CO2-udledning, og dem der gør, er meget uensartet.   

Resultat af analysen fik derfor FSR’s administrerende direktør, Charlotte Jepsen, til at råbe vagt i gevær, 

og kræve mere sammenlignelighed i CSR-rapportering på tværs af virksomhederne197.  

Manglen på sammenlignelighed, var ligeledes en gennemgående problematik for de bæredygtige 

investeringsstrategier,  i foregående analyseafsnit. 

 

Potentiel misinformation i CSR-rapporten kan være eksempler på CSR-dekobling, som eksempelvis 

greenwashing, hvilket derved skaber en asymmetrisk information mellem investorer og virksomhedens 

ledelse. 

En fremtrædende årsag til denne misinformation er, ifølge Steve Sauerwald og Weichieh Su, brugen af 

symbolsk CSR-ledelse, som fører til CSR-rapportering der er dekoblet fra den faktiske CSR-indsats198. 

Den symbolske CSR-ledelse skal her forstås som Meyer & Rowans ceremonielle konformitet199, hvor 

CSR-handlinger der foretages, ikke indeholder substans, men udelukkende foretages på symbolsk 

baggrund uden operationel effekt.  

Dekoblingen skaber et ukomplet og ensidet billede af virksomhedens CSR-image, og dermed en 

asymmetrisk situation, hvor regnskabsbrugerne risikerer ugunstig udvælgelse. Misinformation giver 

derfor et fejlagtigt billede af hvad der foregår af CSR-aktiviteter i virksomheden, som adskiller sig fra 

hvordan omgivelserne opfatter CSR-kommunikationen fra virksomheden.  

I denne situation skabes det omtalte informationsproblem mellem principal og agent, som omtalt i 

teoriafsnit for asymmetrisk information. 

Informationsproblemet bliver ofte omtalt som et ”informationsgap”, på dansk ”informationskløft”, som 

EU-kommissionen omtaler i deres CSR-strategi fra 2011200.  

Informationskløften er den information som skaber asymmetrien, og det information 

 
196 Sauerwald, 2019 
197 FSR, 21.01.2020 
198 Sauerwald, 2019 
199 Teoriafsnit: 2.4.1.5 Dekobling 
200 Teoriafsnit: 2.1.3 CSR-Udvikling i EU og Danmark  
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regnskabsbrugeren ”mangler” for at der er ligevægt i markedet. Til at begrænse asymmetrien, kan 

anvendes formidlende tredjeparter, eller investeringsstrategier som proactive engagement.  

3.2.2 Hvorfor dekobling?  

Årsagerne kan jævnfør teoriafsnittet, være mange og graden af dekobling kan svinge fra små 

misforståelser i organisationen, til bevidst bedrag. Det er desuden ofte et resultat af modsatrettede 

forventninger til virksomheden fra dens interessenter.  

Dette afsnit vil give følgende 3 bud på hvorfor dekobling forekommer: 

1. Konkurrerende interessenter. 

2. Greenwashing. 

3. Overmodig CEO/ledelse. 

3.2.2.1 Konkurrerende interessenter 

Modsatrettede forventninger fra interessenter til virksomheden, kan skabe et udfordrende miljø for 

virksomhedens ledelse, der skal forsøge at tilfredsstille konkurrerende interessenters krav. 

“When diverse stakeholders press for mutually incompatible policies, decoupling 

allows executives to mitigate conflict with stakeholders ”201 

Ved “mutually incompatible policies” forstås politikker, som er modstridende og gensidigt uforenelige, 

hvorfor virksomheder i sådanne tilfælde presses til at agere dekoblet for at tilfredsstille alle 

interessenter. 

Virksomheders ledelse bliver i en situation med konkurrerende interessenter, usikre på hvordan de skal 

håndtere deres omverden, og kan på denne baggrund iværksætte uforenelige strategier der 

imødekommer forskellige interessenter. Et eksempel herpå er Sun Microsystems, som udviklede 

softwaresystemet Java, men stadig efter Java’s gennembrud sponsorerede udviklingen af konkurrerende 

alternativer202.  Sun Microsystems adfærd er her dekoblet, da de udadtil satser på softwaresystemet 

Java, men faktisk investerer i konkurrerende systemer.  

Forskning viser desuden at virksomheder i krisetider, eksempelvis finanskrisen i 2007-2009, fokuserer 

mere på finansielle problematikker og profit, hvor CSR-kommunikation og initiativer nedprioriteres203. 

Her er der derfor modsatrettede forventninger ift. finansielle og ikke-finansielle interessenter, hvilket 

 
201 Crilly, 2012 
202 Crilly, 2012 
203 Fehre, 2015 
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minder om Friedmans og Freemans modsatrettede teorier om henholdsvis shareholder value og 

stakeholder value.   

Fokus på konkurrencen mellem interessenter er ikke noget nyt fænomen, den mest omtalte model der 

behandler dette er Porters 5 forces204. I modellen beskrives virksomhedens interesser, leverandører og 

kunder i direkte konkurrence, hvorfor det derfor kan forekomme ironisk at selvsamme teoretiker 

Michael Porter i 2011 foreslog ”Creating Shared Value” som en CSR-strategi til at løse konflikter skabt af 

konkurrerende interessenter205. 

3.2.2.2 Greenwashing 

Greenwashing ved rapportering om CSR, er andet eksempel på dekobling, hvor virksomheden forsøger 

at fremstå mere attraktive i forhold til deres interessenter, jævnfør teoriafsnit om greenwashing. 

 “Given the potentially positive effects of CSR reporting, it comes with little surprise that companies often 

use CSR reports to paint a rosy picture of their firm's CSR image”206 

Incitamentet til at foretage greenwash ligger i de positive følgeeffekter som tidligere nævnt i forhold til 

afkast og konkurrencefordele. Da den danske lovgivning på området historisk har været uklart 

formuleret, jævnfør teoriafsnit for ændringer af §99a, vil virksomheder i mange tilfælde benytte sig af 

uklarheden. Derved opstår der en dekobling, som resultat af at retningslinjerne er ”for besværlige eller 

decideret hæmmende”207, hvorfor CSR-rapporten ikke bliver kvantitativt underbygget og risici for 

greenwashing øges. 

Et andet incitament er det grønne image, og den måde en virksomhed med et positivt omdømme bliver 

håndteret af myndighederne. Undersøgelser har i USA påvist at myndighederne behandler 

virksomheder mere favorabelt, når de har foretaget frivillige handlinger på miljøområdet. Myndigheder 

sænker ved sådanne virksomheder kontrollen, samt frekvensen af inspektioner og håndhævende 

aktioner208. Virksomheder kan derfor paradoksalt nok gavne af, at benytte sig af greenwash som en 

dekoblingsstrategi. 

Dette billede er ikke nødvendgvis det samme i Danmark, men det amerikanske eksempel kan være en 

del af forklaringen til hvorfor greenwashing og uensartet CSR-rapportering er så udbredt. 

 
204 Porter, 1979 
205 Strand, 2015 
206 Sauerwald, 2019 
207 Voxted, 2013 
208 Kim, 2015  
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Beslutningen om at benytte sig af greenwash vil typisk komme fra topledelsen, men ikke nødvendigvis, 

da dekobling kan forekomme på baggrund af miskommunikation i en organisation: 

”Ledelsen og øvrige i organisationen tror de handler som de siger. Brugen af metaforer og det sprog, der 

knytte sig til ledelsesteknologier, adopteres i organisationers vokabularium, uden der nødvendigvis er en 

klar opfattelse af indhold og konsekvenser”209 

Dette vil kunne bevirke udlægninger af eksempelvis CSR-indsatsen i en virksomhed, som er langt fra de 

oprindelige intentioner man har haft til indsatsen på området, hvorfor resultat er en uønsket dekoblet 

adfærd i form af greenwashing. 

Den uønskede adfærd og dekobling, vil derfor kunne forebygges med en øget klarhed i CSR-

kommunikationen, herunder CSR-rapporteringen. Dette burde være naturligt, da det er en af de 

grundlæggende forudsætninger ved udførsel af både årsrapporten som supplerende beretning, jævnfør 

årsregnskabsloven §§13 & 14. 

3.2.2.3 Overmodig CEO/ledelse  

Greenwashing i CSR rapportering forekommer ofte på baggrund af en overmodig ledelse, også kaldet 

”CEO hybris”. 

Ved overmodig ledelse og CEO hybris forstås den kognitive bias som forårsager, at en CEO overvurderer 

sine evner til at opnå et forventet resultat210. 

Risikoen for dekobling virker allerede her sandsynlig, da man fornemmer en forskel på italesatte 

handlinger og operationelle handlinger. 

Der er især foretaget meget forskning på sammenhængen mellem CEO overmodighed og strategisk 

performance i forhold til forbedring af finansiel resultat, ikke overraskende er der en øget villighed til, at 

tage en større risiko211.  

Der er de senere år forsket i sammenhængen mellem CEO-hybris og CSR, hvor hybris kan defineres som 

et individs overdrevne overbevisning om egen dømmekraft, som afviger fra objektive normer212.  

I en videnskabelig artikel fra 2015 omhandlende CEO-hybris og CSR, undersøgte man 1500 virksomheder 

fra det amerikanske aktiemarked S&P i perioden 2001-2010, og kom til følgende konklusion:  

” we found strong empirical evidence that CEO hubris led firms to participate in fewer 

 
209 Voxted, 2013  
210 Sauerwald, 2019 
211 Li, 2010  
212 Li, 2010 
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socially responsible activities and more socially irresponsible ones.”213 

 

Forskningsholdet bag undersøgelsen understreger dermed sammenhængen mellem CEO-hybris og CSR, 

som et hidtil ikke-udforsket område indenfor CSR.  

Vi kan derfor konstatere, at CEO’s ser CSR-rapporter som en beskyttelsesordning for deres oppustede 

ego, hvori de selektivt kan rapportere fordelagtig CSR-information, og bevidst undgå at kommunikere 

ufordelagtig information214. På denne måde sker der en dekobling, som minder meget om den dekobling 

man ser ved greenwashing, forskellen er her den direkte forbindelse mellem CEO’en og dekobling. 

CSR-dekobling opstår derfor på baggrund af en inkonsistens mellem CSR-kommunikationen, samt 

tilknyttede forventninger fra CEO’en og den aktuelle CSR-indsats der bliver gennemført. Til at løse 

inkonsistensen udsender CEO’en positive informationer til sine interessenter, og genopretter derved 

konsistens ved hjælp af story-telling og ”den gode historie”215.   

Story-telling i CSR-rapporter er et udbredt fænomen i Danmark, hvor indholdet i rapporten udgør flere 

fortællinger fra hverdagen, og den formelle CSR-terminologi holdes på et minimum. Dette gør 

redegørelserne svære at vurdere, og det er op til læseren selv at finde frem til de afsnit, hvor 

oplysninger der er relevante i forhold til lovkravene, er angivet216. 

CEO-overmod dækker typisk de mere radikale dekoblingsseksempler, som bevidste omgåelsesstrategier, 

bedrag og besvigelser. Konsekvensen ved opdagelsen er derfor typisk konkurs eller store tab for 

virksomheden, eksempelvis IT-Factory & Stein Bagger, Jeff Skilling & Enron og Bent Asbjørn Nielsen & 

Genan217. 

3.2.3 Hvordan kan virksomhederne forebygge dekobling? 

Virksomheder bør være ekstra opmærksomme på at forebygge dekobling og greenwashing, da man ser 

en øget skepticisme fra regnskabsbruger, hvilket Schons og Steinmeier underbygger: 

“However, managers need to bear in mind that while firms have often gotten away with green-washing 

in the past, the general awareness of such deceptive corporate behaviors and the skepticism toward CSR 

communication has risen dramatically and will continue to grow”218 

 
213 Tang, 2015 
214 Sauerwald, 2019 
215 Sauerwald, 2019 
216 Olsen, 2018 
217 Vestergård, 2014 
218 Schons, 2016 
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Schons og Steinmeier konkluderer i deres undersøgelse, at øget transparens reducere risici for 

forekomst af dekobling og greenwashing219.  

Virksomhedernes adfærd og signalering til omverdenen er derfor afgørende, og man bør stræbe efter en 

legitimitet der repræsenterer den normative isomorfisme. 

Der er eksempler på virksomheder som er blevet fanget i at foretage greenwashing. Hvis dette er 

tilfældet, befinder virksomheden sig i en tvangsmæssig isomorfisme og dermed en tvungen situation, 

hvor virksomhedens overlevelse afhænger af at man genvinder sine interessenters legitimitet.    

Til at genvinde legitimiteten mener vi, at virksomheder bør øge deres CSR-indsats, hvis de vil reducere 

den asymmetriske information og derved genvinde legitimiteten220. Formår virksomheden ikke at gøre 

dette, vil interessenter fravælge virksomheden på baggrund af dens dårlige CSR-indsats. 

”Good CSR engagement, therefore, is likely to reduce information asymmetry, and good CSR reputation 

acts as a protective mechanism for customers, ensuring sustainable customer–supplier relationship”221 

Det gode omdømme gavner dermed legitimiteten for virksomheden, samt leverandører, som ikke vil 

associeres med dårlig CSR-performance i deres værdikæde. CSR-handlinger kan derfor benyttes som 

værktøj til at genvinde sin legitimitet overfor omverdenen og dens interessenter. 

Til at forebygge dekobling ved overmodig ledelse, finder Sauerwald i sit studie belæg for at benytte 

corporate governance mekanisme som forebyggelse: 

“Our study also provides potential governance solutions. Although a common solution is to actively 

monitor firms from the outside, shareholders may also lobby for effective internal governance in the 

form of including more outside directors who have effective CSR experiences or provide outside directors 

with large ownership positions. We find that these two approaches effectively mitigate the CSR 

decoupling of CEO overconfidence.” 

Dekoblingen kan altså forebygges både ved eksterne og interne corporate governance mekanismer. 

Sauerwald definere ekstern corporate governance, som myndighedernes overvågning af ledelsen i 

selskabet, og de interne kontroller som bestyrelsen, der har til hensigt at overvåge den daglige ledelse. 

Særligt de interne mekanismer er interessante, da virksomheder ved inkludering af udenforstående 

bestyrelsesmedlemmer med enten god CSR-erfaring eller store ejerandele i virksomheder, kan 

begrænse dekoblingen af overmodige CEO’s. Derved er der en sammenhæng mellem 

 
219 Ibid. 
220 Cui, 2016 
221 Cui, 2016 
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investeringsstrategien proactive engagement222, corporate governance og forebyggelse af dekobling i 

virksomheder. 

I de 2 følgende afsnit vil vi give eksempler på hvordan virksomheder arbejder med legitimitet og 

isomorfisme i forhold til CSR og dekobling: 

3.2.3.1 Forebyggelse af dekobling 

Novo Nordisk: 

Et konkret eksempel på hvordan virksomheder kan forebygge greenwashing, er ved at imødekomme 

modstridende interessenters pres og den usikkerhed relateret hertil, ved hjælp af entydig 

kommunikation. 

Dette kan gøres ved at fremhæve en specifik gruppe som ”key stakeholders”, hvilket Novo Nordisk har 

angivet deres patienter til at være i årsrapporten223.  Derved kan ledelsen sikre en fælles forståelse for 

håndtering af interessenter blandt ledere i virksomheden, ved udarbejdelse af formelle politikker224. 

Dermed begrænser ledelsen medarbejdernes mulighed for at foretage dekoblende handlinger og der 

skabes en større sammenhæng mellem politikker og praksis, hvilket samtidigt formindsker asymmetrisk 

information. 

Novo Nordisk arbejder desuden på at fremstå proaktiv i forhold til bæredygtighed og dermed normativt 

isomorfistisk når det kommer til CSR-arbejdet. Et eksempel er det nye CSR-værktøj Future Fit Business 

Benchmark, som ligeledes benyttes af Ørsted og Mærsk225. Med Future Fit starter man med målet, og så 

regner man bagud, hvor man normalt ville starte med historiske tal og kigge fremadrettet. Benchmarket 

dækker samme områder som ESG, heriblandt energi,sociale normer og governance, matchet op imod 

relevante verdensmål.  

Forskellen fra ESG er sammenligningsåret, hvor benchmarks eksempelvis sammenligner CO2-udledning 

med tidligere års udledning. I Future Fit sammenligner man sin CO2-udledning med det fremtidige 

reduktionsmål, som virksomheder arbejder på at opnå. Dette mål er defineret af Future Fit, som er et 

mål for planeten som tager udgangspunkt i FN’s Klimaråd om en temperaturstigning på maksimalt 1,5 

grader.  

 
222 Analyseafsnit: 3.1.6 Proactive engagement 
223 Novo Nordisk årsrapport, 2019 
224 Crilly, 2012 
225 Hansen, 2019 
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Årsagen bag Novo Nordisk valg af Future Fit som CSR-værktøj, var at andre bæredygtighedsmålinger ikke 

var radikale nok, hvilket VP of Sustainability i Novo Nordisk Susanne Stormer uddyber:  

 

” Derfor er det meget bedre at tage udgangspunkt i, hvordan ens egen virksomhed når derhen, hvor den 

ikke bare ikke gør skade, men også gavn. Hvis man går efter eksterne benchmarks, som hvad andre store 

virksomheder gør, eller hvad benchmarking-bureauerne lægger vægt på, så ender man med at få en 

indsats, der stikker i mange retninger, fordi deres mål hele tiden ændrer sig. Med Future Fit sætter man 

objektive videnskabeligt funderede mål, men man bestemmer selv, hvornår man tror på, at man kan 

indfri dem.226 

Herved udtrykker Susanne Stormer et signal om at Novo Nordisk IKKE benytter sig af en mimetisk 

tilgang. Til gengæld forsøger man her at undgå de udfordringer med manglende klare rationaler, og en 

indsats der stikker i forskellige retninger, som kendetegner mimetisk isomorfisme 227. 

Derimod opnår Novo Nordisk legitimitet ved at efterleve de normative forestillinger som en proaktiv 

virksomhed, der inkorporerer strategier og kendetegner den fremsynede virksomhed. 

Novo Nordisk er derfor en virksomhed, hvor man må forvente at den asymmetriske information er 

begrænset, da man har stort fokus på gennemsigtighed i virksomheden. Dette billede af virksomheden 

underbygges i medierne, hvor Novo Nordisk topper rangliste over medicinalselskabers evne til at dele 

gennemsigtige resultater fra kliniske studier228. 

Proaktiviteten hos Novo Nordisk udtrykkes ligeledes ved de fremtidige mål og dertilhørende tidsfrister i 

CSR-værktøjet Future Fit. Her skal de fastlagte mål være ambitiøse, for at sikre det overordnede formål 

om at stoppe klimaforandringerne. Til at kontrollere og bekræfte Future Fit data, revideres 

beregningerne for CSR-værktøjet af et eksternt revisionsfirma229. 

Revision af CSR-rapportering er en af de tiltag, som ifølge Sauerwald og Su’s undersøgelse af CSR-

dekobling, kan forebygge og begrænse forekomsten af greenwash og dekobling ved rapportering af ikke-

finansiel information230. Fordelene ved at benytte erklæringer ved ikke-finansiel information 

underbygges af Cohen: 

 
226 Ibid. 
227 Teoriafsnit: 2.4.1.4 isomorfisme 
228 Grønnemann, 2019 
229 Hansen, 2019 
230 Sauerwald, 2019 
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“positive nonfinancial information has the greatest influence on stock price prediction when it has 

also been voluntarily audited.”231 

Derfor kan vi konkludere, at der findes flere incitamenter, til at benytte erklæring fra uvildig tredjemand, 

da det både forebygger dekobling, samt øger værdiskabelsen af CSR-rapporteringen. 

3.2.4 Praktisk eksempel på dekobling 

I dette afsnit vil vi forsøge at beskrive hvordan og hvorfor dekobling forekommer i en virksomhed.  

Vi vil gerne beskrive en dansk virksomhed, hvor dette var tilfældet, her kunne OW Bunker sagen være 

interessant, desværre er informationsgrundlaget begrænset, hvilket sandsynligvis skyldes de retssager 

der kører mod de tidligere ejere og ledelsen af OW Bunker, som først forventes afgjort i 2027232.  

Sagen er nu stadig værd at nævne, da der både er eksempler på greenwashing og dekobling, hvorfor den 

er medtaget.  Der kigges ikke på besvigelseselementet i sagen, men udelukkende på OW Bunkers CSR-

kommunikationen og tilsvarende indsats.  

OW Bunker: 

Det danske olieselskab OW Bunker blev med en succesfuld børsnotering i foråret 2014 vurderet til en 

markedsværdi på 5,2 mia.kr.. Succesen bliver hurtigt vekslet til en fiasko, da OW Bunker afsløres for 

bedrag allerede i november 2014, da man har haft store tab på spekulationer i virksomhedens afdeling, 

Dynamic Oil Trading, i Singapore. Bestyrelsen udsender i den forbindelse d. 20. november 2014 

pressemeddelelse med følgende citat:  

”Bestyrelsen er lige så rystet og forundret som omverdenen over hvorledes de 

konstaterede tab på hhv. risk management og tilgodehavender i datterselskabet 

Dynamic Oil Trading har kunnet opstå,”233  

Udtaler Niels Henrik Jensen, formand for bestyrelsen. 

I forbindelse med pressemeddelelsen erklæres OW Bunker konkurs og politianmeldes. Udfra en senere 

redegørelse af kurator i 2015, blev der efterfølgende placeret et ansvar hos ledelsen, heriblandt CEO Jim 

Pedersen234. 

Skandalen vakte stor overraskelse og vrede for virksomhedens interessenter, heriblandt investorerne 

som naturligvis tabte store summer, hvilket er årsagen til den tidligere nævnte retssag. 

 
231 Cohen, 2011 
232 Rønneberg, 2019 
233 Pressemeddelelse OW Bunker 
234 Johnsen, 2015  
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OW Bunker havde både i deres børsprospekt, årsrapport for 2013 og på deres hjemmeside beskrevet en 

CSR-politik med alle de rigtige ord om risikohåndtering og ansvar over for kunder, medarbejdere, 

leverandører og samfund. Prospektet fra 2013 udtrykker et mål om høj grad af gennemsigtighed og 

kommunikation med interessenter, samt følgende citat omhandlende OW Bunkers samfundsansvar: 

” Selskabet tager sit samfundsansvar alvorligt og søger konstant at skabe 

forretningsværdi, samtidig med at medarbejderne sikres ordentlige arbejdsforhold, forretningen drives 

på lovlig vis, og samfundet påvirkes mindst muligt.”235 

Den CSR-kommunikation OW Bunker har udsendt til omverdenen via de forskellige kanaler, er et 

eksempel på dekobling. De udsendte CSR-signaler greenwasher virksomheden ved hjælp af window 

dressing236, hvor CSR-indsatsen fremstår skævvreden og misrepræsenterer virksomhedens faktiske 

indsats. 

Ledelsen har foretaget en kalkuleret risiko og dermed dekobling, hvor de på papiret efterlever de 

fremherskende normer og idealer, ved at få virksomheden til at fremstå, som det virksomhedens 

omgivelser forventer. 

Isomorfismebegrebet er her aktuelt, da OW Bunker antager formen som en ansvarlig virksomhed, uden 

at være det. Typen af isomorfisme flyder lidt mellem tvangsmæssig og mimetisk, da man fra ledelsen 

synspunkt nok har set sig tvungen til at udsende et signal om ansvarlighed for at få adgang til ressourcer, 

som i dette tilfælde var adgangen til investorer. Legitimitetssignalerne bærer dog præg af klassiske CSR-

værdier, hvorfor det mimetiske aspekt her tilsvarende fremstår aktuelt. 

Selve CSR-dekoblingen har her, jævnfør teoriafsnittet for dekobling, haft til hensigt, bevidst at skabe et 

fortegnet billede af organisationen, og dermed fremvise et fordelagtigt billede til sine omgivelser. Denne 

del lykkedes i første omgang, da OW Bunker gennemførte en succesfuld børsnotering. 

OW Bunker kollapset og manglende ansvarlighed i forhold til CSR-politik, fik CSR-fagfolk til at reagere. 

Charlotte Fischer, direktør i rådet for Bæredygtig erhvervsudvikling, havde følgende holdning: 

” OW Bunkers CSR-politik, som fremgår af virksomhedens hjemmeside, er absurd, når den ses i relation 

til, at OW Bunkers spekulative forretningsmetoder har kostet medarbejdere jobbet og aktionærerne et 

trecifret millionbeløb. Her var spekulativ greenwashing uden mål om fremdrift og resultater.”237 

 
235 Børsprospekt OW Bunker 
236 Teoriafsnit 2.4.2 Greenwashing 
237 Arzrouni, 2014 

http://owbunker.com/about-ow-bunker/csr/
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Hun fremhæver det som essentielt at man skal kunne skelne mellem virksomheder, hvor CSR er en 

alvorssag og det gennemsyrer forretningen, og resterende virksomheder, som OW Bunker der bruger 

CSR ”som en tom finish”. Hun berør derfor tidligere problemfelter behandlet i afhandlingen, som 

sammenlignelighed, tillid, gennemsigtighed og bekræftelse/kontrol af, at det faktisk sker. 

OW Bunker er et eksempel på CSR-dekobling, begået på baggrund af greenwashing-incitamenter og en 

overmodig ledelse. Behovet for flere corporate governance mekanismer, er her oplagt, og kunne måske 

have forebygget dekoblingen i OW Bunker.  Sagen fremhæver svaghederne og udfordringerne i form af 

asymmetrisk information for investorer.  

3.2.5 Interessenterne og CSR-dekobling 

Vi har nu redegjort for hvorfor der sker en dekobling i virksomhederne, og hvordan virksomhederne kan 

forebygge dette. Nærværende afsnit vil kigge nærmere på hvordan interessenter, her især investor, 

oplever denne udfordring.  Omdrejningspunktet for afsnittet er derfor den tidligere beskrevet 

”informationskløft” som forårsages af CSR-dekoblingen og beskrevet på følgende vis af Sauerwald & Su: 

”The gap between how firms communicate about CSR and what firms do in terms of CSR”238 

 Informationskløften og den asymmetriske information mellem virksomheden og dens interessenter skal 

derfor forebygges eller begrænses. Derved formindskes informationsrisikoen for investor mellem agent 

og principal. 

Figur 17: Investorers syn på mængden af greenwashing, i bæredygtige investeringer.

 
Kilde: KPMG: Sustainable investing: Fast-forwarding its evolution, februar 2020  

 
238 Sauerwald, 2019 
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Foregående analyseafsnit, om investormotiver beskrev risikostyring, som en faktor der motiverede 

investorer, til at investere bæredygtigt. Hvorfor vi mener, at reduktionen af informationsrisikoen, og 

tilhørende kendetegn som gennemsigtighed samt tillid, er kerneområder for investor. 

En måde at reducere denne informationsrisiko er ved hjælp af formidlende tredjepart som omtalt 

tidligere239. Tredjeparternes opgave er, at sikre en høj validitet, gennemsigtighed og tillid til 

virksomhederne, så investor trygt kan investere sin kapital.  

Netop de formidlende tredjeparter, som revisionsfirmaer og finansanalytiker udarbejder derfor 

undersøgelser og vejledninger indenfor dette område. Vejledningerne hjælper investor til at opnå en 

bedre forståelse og indsigt i den terminologi-jungle som ESG-markedet er240.  

Et eksempel på en aktuel undersøgelse er forskningsrapporten ”Sustainable investing: Fast-forwarding 

its evolution” udarbejdet af KPMG, AIMA & CAIA og repræsenterer derfor både revisionsfirmaer og 

finansanalytiker. 

Rapporten understøtter foregående afsnit om at greenwashing er et udbredt fænomen ved CSR-

rapportering. Den konstaterer at 41% af de adspurgte investorer, har oplevet greenwashing i et 

signifikant omfang jævnfør figur 17 ovenfor. Til det samme spørgsmål svarer 48% at ”de ikke er sikre”, 

11% ”i noget omfang” og tankevækkende nok har 0% oplevet en minimal mængde greenwashing. 

Vi kan derfor konstatere, at greenwashing i høj grad er et udbredt fænomen i investorbranchen. 

I vores interview adspurgte vi Birgitte Mogensen, om hendes syn på greenwashing, med udgangspunkt i 

investorers udfordringer udtrykt i figur 17: 

”Det er rigtigt, der er en udfordring der, og det skyldes at den her form for rapportering ikke er så 

moden. Man bør måske i stedet ændre reguleringen indenfor området så man tvinger virksomheder til at 

beskrive deres risici indenfor området. §99a er meget bred og der bør ske en stramning af hvad man skal 

rapportere om.”241 

Der er på trods af flere års erfaring med rapportering om samfundsansvar stadig udfordringer, hvilket 

blandt andet skyldes en manglende ”modenhed” af rapporteringen. Derfor er der behov for handlinger 

indenfor reguleringen i forhold til §99a’s bredde, hvis man vil nedbringe mængden af greenwashing i 

CSR-rapportering. 

 
239 Teoriafsnit: 2.4.3 Asymmetrisk information 
240 Nielsen, 2019 
241 Interview Birgitte Mogensen  
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Tilstedeværelsen af greenwashing, er med til at skabe en negativ adfærd, hvor investorer undgår at 

investere bæredygtigt, som konsekvens af frygten for greenwash. Eurosif har undersøgt de faktorer der 

afskrækker investorer fra at investere i bæredygtige strategier, hvilket kan ses i nedenstående figur 18. 

24% af de adspurgte investorer, og dermed den størst afskrækkende faktor, er bekymringen for 

greenwashing, og derfor årsag til at nye investorer ikke påbegynder bæredygtige investeringsstrategier. 

Figur 18: Afskrækkende faktorer til bæredygtige strategier  

 
Kilde: Eurosif 2018 

Figuren er som udgangspunkt et udtryk for at mistillid og bekymringen for greenwashing er et stort 

problem for investor, hvilket analyseafsnit 3.1 ligeledes fastslog. Asymmetriske information og 

tilhørende informationsrisiko, samt ugunstig udvælgelse tages alvorligt. Til at reducere mistilliden, kan 

ESG nøgletalsoversigten anvendes, da det centrale formål for publikationen er at skabe tillid til ESG-

data242.  

Genan-Sagen: 

Et dansk eksempel på en bæredygtig investering, som har givet bagslag for investor, grundet dekobling, 

er Genan-sagen. Årsagen til at Genan-sagen er medtaget, er udelukkende for at kigge på investors risici 

ved bæredygtige investeringer, og ikke besvigelsesaspektet i sagen. Investeringen i Genan, kostede 

investorer dyrt, især Pensionsfonden PKA som var storaktionær, efter de i 2007 købte sig ind i 

virksomheden for 900 mio.kr. Genan blev i årevis fremhævet som en grønvækstsucces, der tjente 

millioner på at omdanne brugte bildæk til gummigranulat. 

 
242 FSR, ”ESG-Hoved- og Nøgletal i årsrapporten”, 2019 
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Hvorfor investeringen fremstod som en succes for PKA, hvis bæredygtige investering ”klingede helt 

rigtigt”.  

Realiteten var dog end anden, da virksomhed blev afsløret i at foretage kreativ bogføring og oppustede 

regnskaber, hvilket i 2014 resulterede i at stifter og ejer af Genan blev sparket ud af virksomheden. 

Skandalen har resulteret i et milliardtab for storaktionæren PKA. Genan-sagen er eksempel på dekobling 

og overmodig ledelse.  Sagen kan medvirke til at virke afskrækkende på investorer, som påtænker at 

benytte proactive engagement strategier, og investerer i en virksomhed fordi det har en 

grøn/bæredygtig association. Derfor har den oprindelige investeringsmotivation givet bagslag for PKA og 

er, 4 år efter afsløringen, forberedt på at trække sig ud af Genan investeringen, hvilket begrundes 

således: 

”Det er en investering, som vi havde meget store forventninger til. Det underliggende formål om at 

genbruge råmaterialer i en cirkulær økonomi klinger jo rigtigt, men sagerne om regnskabsmanipulation 

og penge, der er forsvundet, har skadet vores omdømme”243, siger Michael Nellemann Pedersen, PKA’s 

Investeringsdirektør. 

PKA har derfor grundet den negative association med sagen, opnået det modsatte resultat, af deres 

oprindelige motivation, som var at investere bæredygtigt. Årsagen til at PKA vil trække sig ud af Genan 

investeringen, kan forklares udfra PKA’s hensyn til egne interessenters, jævnfør analyseafsnit 3.1.2.4.  

Genan eksemplet, illustrerer det dobbeltæggede sværd og dermed risiko, som forelægger når man 

vælger at investere bæredygtigt. 

Den gode historie bliver vekslet til en historie om dekobling og greenwashing. Sådanne eksempler er 

sandsynligvis med til at forklare, hvorfor greenwashing er den største afskrækningsfaktor for potentielt 

nye investorer indenfor bæredygtighed. 

For at Genan kan komme tilbage på sporet og genvinde investorernes tillid, bør man derfor øge fokus på 

corporate governance mekanismer, for at reetablere legitimitet og troværdigheden blandt 

interessenterne. 

3.2.6 Interessenters reaktioner og krav til CSR-rapporteringen 

En måde at håndtere denne udfordring, som interessent, er ved at stille eksterne krav til virksomheden 

og interessenter, herunder myndighederne. Et eksempel på dette er Charlotte Fischer, direktør i rådet 

for Bæredygtig erhvervsudvikling, som i forbindelse med OW Bunker kollapset udtalte følgende: 

 
243 Bertelsen, 2019 
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”Der er derfor behov for en vedtagen fast international CSR-standard, der gør det muligt at skelne 

mellem de virksomheder, der tager CSR alvorligt og integrerer det som en del af forretningen, og de, der 

kører på frihjul, mener hun.  ” 244  

Hendes efterspørgsel om faste CSR-standarder internationalt, nærmer sig Birgitte Mogensens syn på 

den nuværende CSR-regulering. 

Et andet eksempel, er tidligere nævnte245 FSR’s direktør Charlotte Jepsen, der i januar 2020 råber ”vagt i 

gevær” og kræver mere sammenlignelighed i CSR-rapporteringen.  

Kravene om mere håndgribelige CSR-oplysninger og alvorlighed i rapporteringen repræsenterer de 

eksterne omgivelsers krav til virksomhederne. 

Kravene stemmer overens med videnskabelige undersøgelser på området, som eksempelvis Schons & 

Steinmeiers undersøgelse af symbolske og substantielle CSR-handlingers effekt på blandt andet 

greenwashing og dekobling: 

“While symbolic CSR actions are any actions related to CSR topics that a firm takes to show ceremonial 

conformity, substantive CSR actions involve actual changes at an operational level, generally implying 

tangible and measurable activity that requires the use of a firm’s resources”246 

Ceremoniel konformitet er tidligere defineret247, hvor modstykket her er substantielle CSR-handlinger. 

De substantielle CSR-handlinger, er derfor forandringer, hvor man på det operationelle niveau faktisk 

implementere en ændring, som giver håndgribelige resultater og målbar aktivitet. 

Schons og Steinmeier konkluderer at interessenter er sårbare overfor greenwashing, og deres evne til at 

skelne mellem virksomheder med symbolsk og substantielle CSR-handlinger er begrænsede.  Vi kan 

derfor konkluderer, at vildledelse af interessenterne, i sådanne situationer giver virksomhederne 

incitament til at greenwashe. 

Denne konklusion er problematisk, da man risikerer en øget symbolsk CSR-aktivitet, og færre 

substantielle handlinger. 

Vi mener derfor det er vigtigt at eksterne interessenter som investorer, analytikere og myndigheder er 

opmærksom på denne problematik, og stiller krav om flere substantielle CSR-handlinger fra 

virksomhederne.  

 
244 Kipp, 2014  
245 Analyseafsnit: 4.2.1 Problemets redegørelse og tilknyttet teori 
246 Schons, 2016 
247 Teoriafsnit: 2.4.1.5 Dekobling 
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En måde at sikre flere substantielle CSR-handlinger, er ved hjælp af regulering på området, hvilket er, 

FSR’s direktør, Charlotte Jepsens bud på en løsning. Her fremhæves det, at investorer mangler viden om 

ikke-finansielle data, når de skal beslutte sig for at investere. Charlotte Jepsen anbefalede følgende i 

januar 2020: 

”at basismålestokken for klimarapportering bliver de nøgletal om klimadata, som foreningen i 

sommeren 2019 lancerede sammen med Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen. Nøgletallene er 

forholdsvis simple, så mindre og mellemstore virksomheder kan også bruge nøgletallene”248 

De omtalte nøgletal fra sommeren 2019, er de 15-ESG-hoved og nøgletal beskrevet i teoriafsnittet.  

Substantielle CSR-handlinger kunne derfor være en implementering af ESG-nøgletallene i regnskabet, 

eller i en særskilt rapport. Implementeringen af ESG-publikation vil være et eksempel på en substantiel 

CSR-handling, og dermed en del af løsningen til at begrænse dekobling. 

CSR-rapportering vil på den baggrund indeholde store mængder af data, i form af de standardiserede 

ESG-nøgletal. Denne data er håndgribelig og målbar, hvilket er med til at skabe sammenlignelighed og 

transparens i CSR-rapporteringen, og dermed forebygge dekobling og asymmetrisk information. ESG-

nøgletalsrapporteringen står derfor i kontrast til den mere traditionelle story-telling, som overmodige 

CEO’s misbrugte til at skabe konsistens med dekoblet CSR-kommunikation. 

3.2.7 Opsummering  

Vi har i dette afsnit analyseret, hvorfor der opstår udfordringer, ved virksomheders CSR-rapportering. 

Udfordringen opstår som udgangspunkt, på baggrund af manglende substans i CSR-rapporten, hvilket 

skyldes manglende krav om kvantitative data og uklar regulering. 

Årsagerne til dekobling, kan ske på baggrund af modsatrettede interesser, greenwashing og overmodig 

ledelse. Dekoblingen er set i forhold til CSR-rapportering, ofte sidestillet med greenwashing. 

Den største kilde til udfordring, er derfor dekobling af virksomhedens CSR-kommunikation og 

virksomhedens faktiske CSR-indsats, hvilket skaber en informationskløft mellem virksomheden og dens 

interessenter. Der skabes en manglende tillid ved øget asymmetrisk information forårsaget af dekobling 

i form af greenwashing. Greenwashing og tilhørende asymmetrisk information, pålægger investor en 

informationsrisiko, der kan føre til fejlagtige investeringer i form af ugunstig udvælgelse.  

Dekobling er ikke en entydig størrelse, hvorfor den fremstår i mange forskellige størrelser, hvilket er 

forsøgt forklaret, ved de forskellige årsager bag dekobling.  

 
248 Jepsen, C. 2020 
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CSR-dekobling, kan både ses i forhold til interessenterne og virksomheden selv, hvorfor både 

isomorfisme, asymmetrisk information og principal agentteorien, har været inddraget til at belyse 

området. Afsnittet giver derfor et indtryk af at vi i Danmark har virksomheder der er proaktive og 

normative i deres CSR-kommunikation, men også eksempler på det modsatte.  

Interessenternes, her særligt investorernes, syn på udfordringerne i form af greenwashing, er et 

signifikant problem, som der efterspørges handling ved.  Det er derfor interessant at kigge på hvordan 

man kan håndtere den populære story-telling i CSR-rapporten, og i stedet få inddraget de målbare ESG-

nøgletal i årsrapporten.  Håndteringen lægger derfor op til en ændring i reguleringen, hvilket 

arbejdsspørgsmål 8 vil fremsætte konkrete løsninger til. 
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3.3 Danske virksomheders CSR-rapportering 

Foregående analyseafsnit fastslår, at der ved CSR-rapportering opstår udfordringer grundet manglende 

tillid og gennemsigtighed. I nærværende afsnit vil vi kigge nærmere på hvordan de største virksomheder 

i Danmark rapportere om CSR og arbejder med principper som troværdighed, kvalitet og 

gennemsigtighed.  Udgangspunkt bliver derfor FSR’s CSR-Pris og tilhørende analyse af store 

virksomheders samfundsansvar fra november 2019.  

Formålet med dette afsnit, er at skabe en god overgang til arbejdsspørgsmål 8, omhandlende regulering 

i forhold til CSR-rapportering, som vil blive behandlet i det afsluttende analyseafsnit. 

3.3.1 Baggrund og formål for CSR-Prisen og tilhørende undersøgelse 

FSR har i flere år opfordret alles dens interessenter som investorer, lovgivere og virksomheder til at 

sætte øget fokus på høj kvalitet i rapporteringen. En måde at fastholde opmærksomheden på området, 

er ved den årlige uddeling af CSR Prisen, som FSR uddeler til virksomhederne på baggrund af deres 

rapportering om samfundsansvar. Prisen er blevet uddelt siden 1995, i forbindelse med man indførte de 

grønne regnskaber, og havde derfor i november 2019 25-års jubilæum. 

Som hjælp til at afgøre vinderne af prisen udarbejdes, på baggrund af de deltagende virksomheders CSR-

rapporter, årlige undersøgelser af danske virksomheders rapportering om samfundsansvar.  

Ifølge FSR, er danske virksomheder godt på vej, men robustheden og pålideligheden stemmer ikke 

overens med brugerens forventninger. Derfor har FSR fortsat et fokus på at øge tilliden til virksomheders 

rapportering om samfundsansvar: 

”Der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved brugsværdien af rapporteringen, og det ønsker vi at 

understøtte”249 

Netop spørgsmålet om brugsværdien af CSR-rapporten, var omdrejningspunktet ved foregående 

analyseafsnit. Brugsværdien og dermed formålet med CSR-rapporten, har været udfordret af potentiel 

misinformation, hvorfor CSR-rapporten bliver sammenlignet med en marketingsfunktion der 

grønvaskede virksomhed250. 

For at undgå udfordringer ved greenwashing og asymmetrisk information, bør slutmålet være en 

gennemsigtig og pålidelig rapportering, derved kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved brugsværdien 

 
249 FSR, oktober 2018 
250 Lee, 2015  
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eller den asymmetrisk information. Kravet om gennemsigtighed er ifølge FSR støt stigende fra alle sider i 

samfundet, inklusivt investorer og finansielle långivere: 

”De vægter Environment, Social & Governance (ESG) performance i sammenhæng med de finansielle 

oplysninger for en bedre vurdering af selskabernes værdiskabelse. En udvikling som FSR – danske 

revisorer hilser velkommen, og som for alvor tager fart i disse år i takt med verdensmålenes indpas”251 

Ønsket om øget gennemsigtighed afspejles i prisens formål for 2019, hvor man hylder regnskaber der er 

med til at skabe gennemsigtighed, og troværdighed om virksomhedens samfundsansvar og på den måde 

er en inspiration for andre virksomheder252. Fokus på gennemsigtighed vil bidrage positivt til, at 

informationskløften mellem virksomheden og dens interessenter reduceres, og investor vil være mere 

tilbøjelig til at investere bæredygtigt. Dette vil ligeledes reducere greenwashing som afskrækningsfaktor, 

for potentielt nye bæredygtige investorer. 

FSR’s prisuddeling er derfor en god måde at holde danske virksomheder til ilden, når det kommer til 

rapportering af samfundsansvar. CSR-Prisen motiverer virksomhederne til at konkurrere på CSR-

rapporteringen, hvilket forhåbentligt kan inspirere virksomhederne til at adoptere en mere proaktiv 

CSR-adfærd. På den måde vil virksomheder opnå en høj legitimitet i samfundet, som kendetegner den 

normative isomorfisme. Det er med til at løfte og udvikle CSR-rapporteringen, samt forebygge 

udfordringer beskrevet i foregående analyseafsnit. 

3.3.1.1 Virksomheder omfattet af CSR-Prisen 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 50 børsnoterede virksomheder og 50 unoterede virksomheder.  De 

100 virksomheder er udvalgt på baggrund af Børsens Top 1000 liste (udgivet 9-10-2018) målt ud fra 

omsætning, med hovedsæde i Danmark og har flere end 250 medarbejdere. 

3.3.2 Undersøgelsens opbygning 

Undersøgelsen og vurderingen af CSR-prisen, var i 2019 opdelt i tre hovedkriterier253: 

• Relevant og væsentlig 

• Brugbar og troværdig 

• FN’s verdensmål 

Relevant og væsentlig: 

 
251 FSR, oktober 2019 
252 FSR, 25 år med CSR-prisen, 2019 
253 FSR, 25 år med CSR-prisen, 2019 
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Fokus er her at kigge på, hvorledes virksomheden beskriver sin forretningsmodel, strategi og CSR-

indsats, og tilhørende målsætninger og måltal. Der kigges desuden på virksomhedens vurdering af 

væsentlighed og risici i forhold til konkrete muligheder og dilemmaer der påvirker virksomhedens 

arbejde og tilgang. 

Brugbar og troværdig 

Kriterierne er her, hvorvidt virksomheden klart og tydeligt beskriver CSR-rapportens scope. Med scope 

forstås, de grundlæggende krav indenfor rapportering af samfundsansvar, som kvalitet og at præsentere 

et retvisende billede.  Vi har tidligere i afhandlingen beskrevet de grundlæggende forudsætninger og 

tilhørende god rapporteringsskik, da de er en del af den danske ESG-publikation254.  

Årsagen til at have styr på de grundlæggende forudsætninger er stadig at øge sammenligneligheden og 

dermed tilliden til rapporteringen, hvilket går fint i spænd med brugbarhed og troværdighed. 

Undersøgelsen vedrører her særligt rapportens afgrænsning, mål, revisorerklæring og kvantitative 

performance data. 

FN’s Verdensmål: 

FN’s 17 verdensmål, er siden deres vedtagelse i 2015 blevet integreret i CSR-rapporten. Undersøgelsen 

kigger på inddragelse af FN’s verdensmål, og om virksomhederne har taget stilling til hvilke af 

verdensmålene der er særligt relevans for. Derudover kigges på, om virksomheder beskriver bidrag til 

verdensmålene, og hvorvidt dette underbygges af data. 

3.3.3 Analyse af undersøgelsen 

Vi vil i dette afsnit analysere undersøgelsen om store selskabers redegørelse for samfundsansvar og 

verdensmål, som er udarbejdet på baggrund af CSR-Prisen 2019. For at kunne foretage en analyse vil vi 

opdele de 3 hovedkriterier i 3 afsnit, hvor hvert afsnit indledes med en redegørelse for resultaterne. 

Hvert afsnit vil derefter afsluttes med en analyse af de redegjorde resultater. 

Virksomhedernes CSR-rapport er fra regnskabsåret 2018, og er derfor omfattet af tidligere udgave af 

§99a, som blev indført i 2015 jævnfør teoriafsnit 2.1.3.  Begge faser som tidligere omtalt, er i 

regnskabsåret 2018 implementeret, hvorfor der reguleringsmæssigt i forhold til §99a ikke er nogen 

forskel på børsnoterede og unoterede virksomheder. I analysen, vil overensstemmelser/fravigelser fra 

regulering være udfra den på tiden gældende lovgivning. Det er dog oplagt at reflektere over, om de 

nyeste ændringer af §99a, giver anledning til et andet billede af CSR-rapporteringen. 

 
254 Teoriafsnit: 2.1.8 Publikation: De 15 ESG-hoved og nøgletal 
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Redegørelse: Koblingen mellem virksomhedernes strategi og deres samfundsansvar er for 94% af 

selskaberne god, og blandt dem har 86% beskrevet deres målsætninger, heraf har 99% et eller flere 

måltal for indsatsen. 95% har beskrevet deres forretningsmodel, og 33% har beskrevet en vurdering af 

væsentlighed af rapportens informationer.  

CSR-risici bliver af 84% af virksomhederne beskrevet i deres rapport, heraf beskriver 48% 

udefrakommende CSR-risici som påvirker virksomheden(udefra-ind). Af de 84% er der 89%, som 

beskriver CSR-risici, der kan henføres til virksomhedens forretningsaktivitet og påvirkning af verdenen 

(indefra-ud).   

Kun 33% af alle virksomhederne beskriver CSR-muligheder i forhold til selskabets forretningsaktiviteter, 

46% omtaler CSR-dilemmaer og udfordringer i forhold til virksomhedens arbejde. Af de 46% der omtaler 

udfordringer, er der 70%, som forholder sig til løsninger og håndtering af udfordringerne. 

Figur 19: Analyseresultater relevant og væsentlighed: 

 

Kilde: FSR publikation: ”Store selskabers redegørelse for samfundsansvar og verdensmål”,2019 
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1. Relevant og væsentlig: 

Analyse: Resultatet fortæller os at danske virksomheder er gode story-tellers, og langt størstedelen har 

en klar ambition for virksomhedens strategi og indsats for CSR. Det er dog vigtigt at huske, at story-

telling skal bakkes op af håndgribelige data, for at undgå dekobling.  

Det er positivt at der beskrives målsætninger for indsatsen, og at den indeholder måltal, hvilket sikre 

investorer muligheden for at overvåge en virksomheds CSR-udvikling. Alle børsnoterede virksomheder 

beskriver deres forretningsmodel, og næsten alle unoterede ligeså, det understreger investorernes 

interesse for at forstå virksomheden de investere i. Det er forventet at så mange beskriver deres 

forretningsmodel, da det fremgår direkte i §99a, stk.2, som første punkt, at virksomheder skal give en 

kort beskrivelse af deres forretningsmodel.   

Vurderingen af væsentlighed i forhold til de CSR-emner der rapporteres om, er ikke imponerende, hele 

67% formår ikke at beskrive dette. Denne mangel, resulterer i manglende indsigt for brugeren af 

rapporten, når der kigges på hvordan CSR-emner er udvalgt og vægtet. 

Dette er problematisk, da netop investorerne efterspørger væsentlighedsvurderinger ifølge ESG-

vejledning, udarbejdet af London Stock Exchange. Vejledningen har til formål at informere 

virksomhederne om vigtigheden i at rapportere højkvalitets ESG/CSR-data, samt at engagere 

investorerne i bæredygtige projekter255.  

Vejledningen fremhæver vigtigheden ved væsentlighed, da det giver en forståelse for virksomhedens 

langsigtede potentiale.  Her er væsentlige CSR-problematikker i forhold til virksomhedens overordnede 

strategi interessant for investor, da fremtidig finansiel og operationel performance påvirkes heraf. 

Sammenhæng mellem væsentlig CSR-information og fremtidig økonomisk performance, er nævnt flere 

gange tidligere, blandt andet underbygget af Harvard studiet, omtalt i ESG-teoriafsnit256. At det kun er 

33%, der formår at vurdere væsentligheden, af den CSR-information de rapporterer om, bekræfter 

hvorfor vi ser en rodet og udfordrende adfærd i CSR-rapporteringerne. Det er sandsynligvis med til at 

forklare, hvorfor væsentlighedsvurdering i forhold til ikke-finansiel information blev præciseret i den 

nyeste ændring til §99a, jævnfør teoriafsnittet.  

Det dobbelte perspektiv indenfor væsentlighed kan fremstå komplekst, hvorfor vi mener, at 

virksomheder af den årsag har undladt at udføre væsentlighedsvurdering, på trods af 

investorefterspørgslen.   

 
255 London Stock Exchange, 2017 
256 Teoriafsnit: 2.1.5 ESG ”Det nye CSR” 
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CSR-risici er både i ny og ældre udgave af §99a et punkt, som skulle oplyses i CSR-rapporten, hvilket 

afspejles ved at 84% beskriver sine CSR-risici.  Af de 84 virksomheder, er kun 48% opmærksom på CSR-

risici set fra et udefra-ind perspektiv, som eksempelvis omfatter klimaforandringers negative indvirkning 

på virksomheden eller indirekte igennem samfundet jævnfør figur 20. Et eksempel på en indirekte risiko, 

kunne være et lovforbud mod dieselmotorer, hvilket vil medføre en risiko med negativ indvirkning for 

virksomheder der afhænger af køretøjer med dieselmotorer. 

Information omkring risici, er kritisk nødvendig information for investor, hvilket EU-kommissionen 

understreger med følgende anbefaling: 

”Det er meget vigtigt for investorer og andre interessenter, at de ved, hvordan virksomheden 

identificerer klimarelaterede risici, de væsentligste risici, den har identificeret, og hvordan den håndterer 

disse risici.”257 

Ovenstående citat understøtter, tidligere analyse omkring investorers fokus på risikostyring, og 

indtrykket af, at bæredygtige virksomheder er mere fremtidssikre investeringer. 

At kun 48% formår at belyse udefrakommende risici, besværliggøre dermed virksomhedens interaktion 

med dens omverden. Hvilket kan være med til at forårsage udfordringer i CSR-rapporteringen, for både 

virksomheden og dens interessenter. Vi vurderer, at vigtigheden for netop denne type information er 

essentiel, og efterspørgslen vil stige i takt med klimaforandringerne. 

Langt størstedelen,89%, rapportere om CSR-risici med et indefra-ud perspektiv. Hvilket vil sige, hvordan 

deres virksomhed påvirker omgivelserne, og forbinder forretningsaktiviteter med bæredygtig udvikling.  

Denne type risici er mere håndgribelige, og kan nemmere estimeres da mange virksomheder arbejder 

med due diligence processer, som er omfattet af §99a og benytter et indefra-ud perspektiv. Indefra-ud 

risici illustreres i form af den røde risiko-boks i figur 20 nedenfor, omhandlende negative indvirkninger 

på klimaet. 

  

 
257 Meddelelse fra kommission 2019/C 209/01 
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Figur 20: Klimarelaterede risici og muligheder: 

 

Kilde: EU-kommissionens retningslinjer for ikke-finansiel rapportering, 2019 

CSR-muligheder og koblingen til virksomhedens forretningsaktivitet beskrives af 33%, her kræver det at 

virksomheden er innovativ og proaktive, og kan identificere nye løsninger. Her vil virksomheder, som 

anvender normativ isomorfisme, opnå synergieffekter som nye forretningsmuligheder. Incitamentet til 

at øge sin rapportering på dette område bør her være højt, da det kan gavne både klimaet og 

virksomheden jævnfør den grønne boks i figur 20. 

CSR-dilemmaer og udfordringer, knyttes til virksomhedens forretningsmodel og udfordringer i lande, 

hvori virksomhedens værdikæde opererer i. Her rapportere knap halvdelen af virksomhederne, hvoraf 

70% af dem kommer med forslag til løsninger af dilemmaerne. Selvom dilemmaer og udfordringer er 

negativt ladede udtryk, giver det en øget tillid til virksomheden og dens CSR-arbejde at være åben 

omkring de udfordringer de står overfor. Rapportering af CSR-dilemmaer øger derfor 

gennemsigtigheden, som tidligere er fastslået som et essentielt begreb, der tiltrækker investorer og 

derfor et konkurrenceparameter for virksomheder.  

2. Brugbar og troværdig 

Redegørelse: 46% af alle virksomhederne oplyser hvilken periode rapporten dækker, og 32% oplyser om 

rapportens afgrænsning.  Af de 32%, benytter 56% den finansielle afgrænsning. 
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98% medtager kvantitative performancedata i rapporten, og 88% af dem holder deres performancedata 

op imod eventuelle måltal i rapporten. 74% kigger på tidligere års data. 54 % beskriver positive 

udviklinger i data, kontra 38% som beskriver negative udviklinger.  

Den oplyste regnskabspraksis for KPI’erne bliver af virksomheder oplyst i 33% af tilfældene. 

15% af alle virksomhederne sammenligner sin performancedata med branchens performance, og 20% 

får offentliggjort en erklæring fra en uvildig tredjepart. Her er der en ret stor forskel på børsnoterede og 

unoterede, hvor 28% børsnoterede vælger erklæring kontra 12% blandt de unoterede. 

Analyse:  De grundlæggende forudsætninger til rapportering, omfatter CSR-rapporten jævnfør 

årsregnskabsloven §14, som redegjort for tidligere. Forudsætningerne fremgår dog ikke i tilstrækkelig 

grad af undersøgelsen, hvorfor det er kritisabelt at under halvdelen formår at oplyse om perioden 

rapporten dækker. Ligeledes må det for regnskabsbrugeren være frustrerende, at kun en tredjedel 

formår at oplyse om afgrænsningen for rapporten og dermed hvilken del, der rapporteres om. 

Hovedkriterierne brugbarhed og troværdighed er her udfordret, da det kan være svært at bruge en CSR-

rapport uden de helt grundlæggende definitioner.  

Figur 21: Analyseresultater brugbar og troværdig 

 

Kilde: FSR publikation: ”Store selskabers redegørelse for samfundsansvar og verdensmål”,2019 

Kvantitative performancedata er til gengæld medtaget i 98 af rapporterne, hvor forklaringen til det høje 

antal ligger i kravet om måltal for kvinder i bestyrelsen jævnfør selskabslovens §139c og 

årsregnskabsloven §99b. Størstedelen holder KPI’erne op imod måltal og tidligere års performancedata. 

Virksomheder for regnskabsklasse C har for regnskabsåret 2018, ikke været forpligtet tidligere år til at 
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medtage KPI’er i CSR-rapporten, jævnfør den senere implementering, hvorfor det kan være med til at 

forklare hvorfor de ikke kan sammenligne tidligere års KPI’er på området. 

Forskellen mellem virksomheders beskrivelse af positiv udvikling kontra negativ udvikling er dog 

problematisk, da dette bekræfter tidligere udfordringer som dekobling og skævvridning af information i 

CSR-rapporten. Når tallene ikke forklares, og balancen mellem positiv og negativ dermed er inkonsistent, 

bliver regnskabsbruger bekymret og begynder dermed at mistænke virksomhederne for greenwashing 

jævnfør figur 17.    

Kun 33% fortæller om regnskabspraksis, hvilket efterlader brugeren af CSR-rapporten med manglende 

forståelsen for de grundlæggende forudsætninger for udarbejdelse af CSR-rapporten. 

Sammenlignelighed i forhold til branchen er et parameter der underprioriteres af virksomhederne, hvor 

kun 15% benytter sig af muligheden for dette. Manglende sammenlignelighed, er en del af 

afhandlingens problemfelt og skaber udfordringer i CSR-rapporteringen. Hvorfor Birgitte Mogensen 

omtaler det, som en af hovedårsagerne bag udarbejdelsen af ESG-publikationen:  

”Vores drivkraft for udvikling af ESG-publikationen, var at vi ville have en standardiseret udvikling 

således, at man kan sammenligne regnskaber, på samme måde som man kan med finansielle nøgletal i 

dag”258 

Sammenligneligheden må forventes at stige i fremtiden, såfremt virksomhederne formår at tage det nye 

ESG-initiativ til sig. Dette vil have en positiv effekt på investeringsstrategier som ESG-integration, da 

netop denne strategi var udfordret grundet manglende sammenlignelighed. 

20% benytter sig af muligheden for at understøtte tilliden med en uvildig erklæring til den information 

der rapporteres om. Den store forskel mellem børsnoterede og unoterede, vidner dog om en erkendelse 

af, at investor efterspørger mere tillid og troværdighed i form af erklæringer fra en uvildig tredjepart.  

Vi fastslog i arbejdsspørgsmål 6, afsnit 3.2.3.1, at revisorerklæringer formindskede risiko for dekobling. 

Værdien af ikke-finansiel information, havde ligeledes den største effekt på aktiekurser og dermed 

virksomhedens værdi, når det var frivilligt revideret259. 

Derfor er det overraskende, store virksomheder her især børsnoterede, ikke har større fokus på at få 

understøttet deres ikke-finansielle oplysninger med en uvildig tredjemandserklæring.  

3. FN’s Verdensmål: 

 
258 Interview Birgitte Mogensen 
259 Analyseafsnit: 3.2.3.1 
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Redegørelse: 75% af virksomhederne nævner FN’s verdensmål i deres CSR-rapport. 68 af 

virksomhederne har desuden udpeget et særligt verdensmål, som de har fokus på. Det mest populære 

FN-mål blandt de 68 selskaber, med 74%, er mål 12 vedrørende ansvarlig produktion og forbrug. 66% 

peger på mål 8 vedrørende anstændige jobs og økonomisk vækst, 53% har mål 3 med sundhed og trivsel 

og 51% peger på mål 13 vedrørende klimaindsatsen. 

Figur 22: Analyseresultater af FN’s verdensmål 

 

Kilde: FSR publikation: ”Store selskabers redegørelse for samfundsansvar og verdensmål,2019 

Af de 68 virksomheder, beskriver 72% deres eget bidrag og/eller fremdrift til de udvalgte verdensmål 

indenfor det seneste år. Heraf har 69% understøttet bidraget med nøgletal og 29% har en erklæring fra 

uvildig tredjepart. 

Analyse: Der er ikke noget lovkrav om at nævne FN’s verdensmål i CSR-rapporten, men alligevel har 

flere virksomheder orienteret sig mod målene, siden de blev vedtaget i september 2015. Ved at tage 

stilling til verdensmålene, kobles virksomhedens rolle i verden og samfundet i forhold til virksomhedens 

forretningsmodel, vision og strategi. Det virker helt naturligt at, når man først har omtalt 

verdensmålene, derefter forholder sig til specifikke mål. De 4 mest populære mål jævnfør nedenstående 

figur, giver et generelt overblik over hvilken retning virksomheden kigger i. Det er de klassiske CSR-

værdier med fokus på bæredygtig produktion, arbejdsmiljø, sundhed og en sænket CO2-udledning. 

Alle verdensmål er omtalt af minimum 3 virksomheder, hvilket fremhæver forskelligheden af målenes 

relevans i forhold til virksomhedernes forretningsmodel og værdikæde. 
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Figur 23: Virksomhedernes fokus på specifikke verdensmål 

 

Kilde: FSR publikation: ”Store selskabers redegørelse for samfundsansvar og verdensmål, 2019 

Virksomhedens bidrag til verdensmålene, understøttet med kvantitative performancedata, vidner om en 

proaktiv og normativ organisationsadfærd blandt virksomhederne der frivilligt tager målene til sig. Man 

kan diskutere om frivilligheden, er et indirekte pres fra virksomhedernes eksterne faktorer, som vi 

kender det fra den nyinstitutionelle teori.  FN’s verdensmål er udtryk for de fremherskende normer og 

idealer i vores samfund, hvor virksomhedens fokus herpå tildeler en øget legitimering. De virksomheder 

der vælger at få dækket deres fremdriftsbidrag med en uvildig erklæring, er derfor fremsynede og 

normative virksomheder. 

3.3.4 Opsummering  

Kompleksiteten af områder som væsentlighedsvurdering, kan være kilde til virksomheders dekobling. 

Hvor virksomheden ikke besidder den nødvendige kompetence til at udføre de forventede risici og 

væsentlighedsvurderinger og i stedet fokuserer på en mere reklamelignede CSR-rapport der 

understøttes af en god story-telling. Virksomheder kan her komme til at love mere, end hvad de faktisk 

formår, hvorfor man risikere, at stå i en greenwashing-situation med asymmetrisk information for 

investoren. Virksomhederne bør derfor begynde med at få defineret en anvendt regnskabspraksis, 

hvilket man passende kunne gøre ved at anvende den danske ESG-publikations vejledning på området. 
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Anvendes de anførte forudsætninger for god rapporteringsskik, vil kvaliteten af den ikke-finansielle 

information øges og informationskløften snævre ind. Sammenligneligheden ville ligeledes gavne af 

dette, hvilket investorer har stor interesse i. Investorerne vil dermed opnå en større effekt, af at 

anvende investeringsstrategier som ESG-integration. 

En af årsager til omskrivning af §99a som trådte i kraft januar 2020, var ifølge erhvervsstyrelsens 

regnskabskontrol, manglende forståelse for reglerne i §99a, som var uklart formuleret260.Vi forventer 

derfor, at en del af de mangler som fremhæves i undersøgelsen kan relateres til udfordringer ved 

forståelsen af den gamle §99a. 

Overordnet set bør virksomhederne være bedre til at vurdere væsentlighed og afdække 

risikoperspektiver især udefra-og ind. Formår virksomheden dette, vil det afgive muligheden for at 

styrke koblingen mellem forretning og bæredygtighed. Endegyldigt vil dette skabe en øget transparens 

og tillid til virksomheden, hvilket bidrager til en mere strategisk og fremadrettet CSR-rapportering. 

Det er vigtigt at virksomheder ikke tilbageholder negativ information, da dette svækker tilliden og øger 

mistanken om dekobling og greenwashing. Virksomheder bør styre væk fra den tvangsmæssige 

isomorfisme adfærd, mod den normative adfærd, og forstå at ærlighed omkring negative udvikling øger 

tilliden og legitimiteten hos interessenterne.  

Virksomheder bør fastholde deres tilgang til fremdriftsbidrag i forhold til verdensmålene, og dermed 

sikre en overensstemmelse med de samfundsmæssige normer. 

3.4 Hvordan skaber mere regulering af samfundsansvar værdi for 

virksomheden og dens interessenter? 

I foregående afsnit er der identificeret forskellige udfordringer, som ville kunne blive løst ved hjælp af 

reguleringstiltag. I dette afsnit vil udfordringer blive opridset, og derefter vil en løsning i form af mere 

regulering blive analyseret og diskuteret. 

3.4.1 Hvilke problematikker er vi stødt på i foregående analyseafsnit: 

Udfordringer ved CSR-rapportering og anvendelse af denne: 

● Sammenlignelighed på tværs af selskaber 

● Anskaffelse af pålidelig kvantitative data 

 
260 Teoriafsnit: 2.2.2.1 Nyeste ændringer til §99a og væsentlighed 
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● Beskrivelse af risici og væsentlighedsvurderinger 

● Dekobling 

● Greenwashing 

● Asymmetrisk information 

Vi vil nu komme med vores bud på faktorer, der ved hjælp af reguleringstiltag, kan begrænse 

udfordringer ved CSR-rapportering: 

Manglende gennemsigtighed gennemsyrer ovenstående udfordringer, hvorfor en forbedret transparens 

ville afhjælpe dette problem.  Gennemsigtighed kan dog ikke stå alene, hvorfor den data der 

rapporteres, skal være sammenlignelig, hvilket kræver en standardisering. Gennemsigtighed og 

standardisering er 2 faktorer, som vil kunne afhjælpe størstedelen af de udfordringer vi i dag ser ved 

CSR-rapportering. Risici og væsentlighedsvurdering er en 3. faktor, og et kerneområde for investor i CSR-

rapporten, hvorfor uklare risikovurderinger kan være årsag til udfordringer. 

3.4.2 Hvordan kommer problematikker til udtryk ved nuværende lovgivning  

Den manglende gennemsigtighed, standardisering og væsentlighed er igennem afhandlingen blevet 

tilskrevet en fleksibel og uklar regulering. Hvorfor de vil blive analyseret i dette afsnit.  

CSR-rapporter er i danske virksomheder meget baseret på reklamelignende fortællinger, såkaldte story-

tellings, og knap så meget fokus på kvantitative performance data og udvikling heraf, jævnfør analysen. 

Dette understøttes af Birgitte Mogensen:  

”Det er et faktum , at der har været for meget kommunikation for kommunikationens skyld, fordi man 

fra regulators side, da man fik §99a i 2009, havde et overordnet mål om at motivere virksomhederne til 

at blive mere transparente og få virksomhederne til at beskrive deres bæredygtighed og CSR-arbejde.”261  

Udfordringerne vi ser i dag ved CSR-rapporteringerne, er derfor en for stor bredde og frivillighed for 

virksomhederne, når det komme til at følge nuværende regulering på området. Dette skyldes det 

oprindelige formål med §99a, jævnfør ovenstående citat, hvor formålet oprindeligt har været at 

motivere virksomheder til at forholde sig til bæredygtighed. Derfor har bredden i §99a været kilde til 

mange af de problematikker, beskrevet i 3.4.1, og uddybes yderligere af Birgitte Mogensen: 

 
261 Interview Birgitte Mogensen 
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”Man kan ikke motivere med den brede landevej og brede pensel, når man først har gjort det, så bliver 

man nødt til at være mere stringent omkring hvad det er regnskabsbrugeren skal se”.262 

Der er derfor behov for mere klarhed omkring hvad der skal rapporteres om ved §99a, hvilket var en del 

af formålet med den seneste ændring, der trådte i kraft i januar 2020. Regulator har allerede forsøgt at 

skabe en mere klar lovgivning ved sidste ændring af §99a, hvorfor yderligere tiltag bør ske andetsteds. 

Løsningsforslag behandler vi i afsnit 3.4.3. 

Udover håndgribelige nøgletal i form af ESG-publikation, har virksomhederne behov for at blive skarpere 

til at vurdere risici udfra CSR-information, her særligt klimarisici, da det indebærer en investeringsrisici:  

“Det har bl.a. Larry Fink, CEO i verdens største kapitalforvalter BlackRock været meget eksplicit omkring. 

Som global investor, advarer Larry Fink om, at verdens klima- og miljøforandringer vil ramme 

investeringsmarkederne før klimaændringerne rammer den fysiske verden for alvor.”263 

Dermed understreges vigtigheden for CSR-indsatsen og risici håndtering for både virksomheden, samt 

dens interessenter. I analysen fandt vi, at størstedelen af store danske virksomheder formåede at 

beskrive deres CSR-risici, til gengæld var netop udefrakommende risici, som eksempelvis miljørisici, kun 

beskrevet af halvdelen. Dette kan skyldes en stadig uklar §99a, her særligt stk.3, punkt 2, hvor 

væsentligste risici skal oplyses, hvor det “relevant og proportionalt”.  

 

Det er derfor oplagt at kigge på hvordan, virksomheder kan blive bedre til at beskrive deres risici 

håndtering i forhold til udefrakommende risici. Hvorfor næste afsnit vil omhandle løsninger til blandt 

andet denne problematik. 

3.4.3 Løsning til problematikker 

Dette afsnit vil forsøge at komme med løsninger til foregående afsnits problematikker. Der er 

overordnet behov for mere nøjagtige og klare retningslinjer, for hvad og hvordan virksomheder skal 

rapportere om CSR-informationer. Vores bud på en løsning vil derfor omfatte 2 områder, som kan 

opdeles på følgende måde: 

● Væsentlighed og risici ved CSR-rapportering 

● Standardisering af kvantitative data. 

 
262 Interview Birgitte Mogensen 
263 Gath, 2020 
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Begge områder vil dermed kunne bidrage til en øget tillid og gennemsigtighed i CSR-rapporteringen. 

Virksomheder som bør omfattes af vores konkrete forslag, er store C og D virksomheder, altså samme 

gruppe som omfatter den nuværende §99a. 

3.4.3.1. Væsentlighed og risici  

Løsningen på området bør her være inddragelse af det dobbelte perspektiv for væsentlighed, hvorfor vi 

nu vil beskrive bevæggrundene herfor. 

Væsentlighed og risici ved CSR-information er tidligere beskrevet, i forhold til EU-kommissionens 

dobbelte perspektiv.  Retningslinjerne kan vejlede virksomhederne i forhold til, hvordan de skal 

behandle risici ved CSR-rapportering, hvorfor det kunne være en fordel at årsregnskabsloven blev 

omfattet af dette princip.   

“Sådan som regulering er i dag, er det er indefra-ud perspektiv og udefra-ind perspektiv adresseret i EU-

retningslinjer for ikke finansiel rapportering. Men det er blevet ret meget forplumret i regulering og 

lovgivning, og derfor er det svært at se hvis virksomhederne ikke selv har adresseret det ret skarpt. Og 

derfor når man taler om risici er det helt uundgåeligt at man bliver nødt til at gøre det meget mere klart, 

hvad er det for en risiko”264 

Det forplumrede billede, samt hvilke type risici der er tale om, vil kunne løses ved at anvende 

væsentlighedsvurdering udfra det dobbelte perspektiv, hvorfor perspektivet bør blive indført i 

årsregnskabsloven. Helt konkret vil eksempelvis §99a, stk.2 punkt 3 blive understøttet ved brugen af det 

dobbelte perspektiv indenfor væsentlighed, og dermed fremstå mere klart for regnskabsaflæggeren. 

Et eksempel på en virksomhed der har formået at inkorporere det dobbelte perspektiv i sin CSR-rapport, 

og derved kan benyttes som normativt foregangseksempel er Mærsk. De har siden 2017 anvendt 

konceptet om det dobbelt perspektiv, med henblik på at inkludere investor fuldt ud i CSR-

rapporteringen265. Mærsk har desuden høstet stor anerkendelse for deres CSR-rapportering de sidste år, 

og har vundet FSR’s CSR-pris i både 2018 og 2019.  

De understreger derfor anvendeligheden samt fordelene, ved at benytte konceptet omkring det 

dobbelte perspektiv ved vurdering af risici og væsentlighed.  

Vi mener derfor der bør ske en implementering i dansk lovgivning af væsentlighedsprincippet på 

baggrund af EU’s retningslinjer for ikke finansiel rapportering. 

 
264 Interview Birgitte Mogensen 
265 Mærsk CSR-rapport 2019 
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3.4.3.2 Standardisering af kvantitative data 

En oplagt løsning til standardisering af kvantitative data er føromtalte ESG-publikation med de 15 

nøgletal. Drivkraften bag ESG-publikationen er som tidligere beskrevet, et ønske om at skabe en 

standardiseret udvikling for rapportering af ESG-nøgletal, således at de kan stå side om side med 

finansielle nøgletal. 

Helt konkret ville løsningen læne sig op ad FSR’s forslag ved erhvervsministeriets offentlige høring 

vedrørende mere værdiskabende CSR-rapportering d.31. oktober 2019266.  Vi mener derfor, at man bør 

indføre et minimumskrav til inddragelse af ESG-hoved- og nøgletalsoversigten i årsrapporten, hvor der 

tilknyttes definition, afgrænsning og regnskabspraksis. Vi mener desuden at nøgletalsoversigten bør 

udføres, med afsæt i en væsentlighedsvurdering på baggrund af det dobbelte perspektiv. 

Vores løsning adskiller sig derfor fra FSR’s forslag, fra den offentlige høring d.31. oktober 2019, ved 

konkret at inddrage det dobbelte perspektiv for væsentlighed i dansk regulering. 

Denne løsning går fint i tråd med, hvordan Birgitte Mogensen ser den fremtidige udvikling for CSR-

rapportering: 

“ I forhold til ændring af årsregnskabsloven i den kommende fremtid, kan jeg sagtens forestille mig at 

man stiller et krav til selskaber om ESG tal. På samme måde som man i dag har et krav om at man skal 

have en hoved- og nøgletalsoversigt for de seneste 5 regnskabsår, for finansielle tal.  “267  

En mere kvantitativ CSR-rapportering, i form af inddragelse af ESG-publikationen, vil imødekomme og 

forebygge udfordringer som manglende sammenlignelighed, dekobling, greenwashing, asymmetrisk 

information og dertilhørende ugunstig udvælgelse. 

Grunden til at ESG-publikationen vil reducere greenwashing og asymmetrisk information, er på 

baggrund de kvantitative nøgletal, som er substantielle CSR-handlinger og dermed håndgribelige og 

målbare. Det vil forhindre, at virksomhederne i deres story-telling udsender legitimitetssignaler om 

bæredygtighed, hvis det ikke stemmer overens med virksomhedens ESG-nøgletal. Der skabes dermed en 

bedre konsistens mellem kvantitativ og kvalitative CSR-information.  

Desuden vil kravet om branchespecifikke ESG-nøgletal og bedre sammenlignelighed, resultere i at man 

ikke længere kun kan fremhæve de positive udviklinger, og “gemme” de negative udviklinger. Hvorfor 

skævvridningen af CSR-kommunikation vil blive reduceret og dekoblingen undgået. 

 
266 Høringsnotat Erhvervsstyrelsen, 2019 
267 Interview Birgitte Mogensen 
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3.4.4 Fordele og ulemper ved mere regulering 

Vores forslag til ændringer af nuværende regulering vil ved implementering have en effekt på 

regnskabsbruger og regnskabsaflægger. Vi vil derfor i nærværende afsnit kigge på, vores forventninger 

til ændringerne i forhold til både fordele og ulemper. Vi vil først analysere fordele og ulemper for 

regnskabsbruger og efterfølgende for regnskabsaflægger.  

3.4.4.1 Synspunkt regnskabsbruger  

Fordele: Vores ovenstående forslag til den nuværende regulering, vil øge sammenligneligheden indenfor 

ESG-data, hvilket var en af største udfordringer der blev identificeret ved anvendelse af 

investeringsstrategien ESG-integration. Reguleringen vil gøre det nemmere for investorer at anvende 

denne strategi, samtidig kunne man forestille sig, at det vil medføre et større incitament hos investorer 

at benytte strategier indenfor positive screening. Da det i sidste ende, vil skabe et større afkast for 

investor, da positive screenede investeringer jævnfør analysen, er mere afkastgivende end negative 

screenede investeringer. 

Ved at flere rapporterer om ESG-data, vil dette øge brugen af Nasdaq Nordics ESG-data portal, hvilket vil 

gøre det nemmere for investor at få adgang til anvendelige ESG-data. Let adgang til finansiel og ikke 

finansielle data giver dermed øget transparens. Greenwashing og asymmetrisk information vil naturligvis 

blive formindsket ved hjælp af disse tiltag.  Lettere adgang til ESG-data vil medføre, at omkostninger til 

anskaffelse af data vil falde, da mange i dag anvender formidlende tredjeparter til at anskaffe ESG-data, 

eksempelvis ratingbureauer. 

ESG-data i årsrapporten vil give mere fokus på corporate governance mekanismer, hvilket derfor 

forebygger dekobling af overmodig ledelse, jævnfør analyseafsnit 3.2.3. 

Ulemper: Umiddelbart er det begrænset med ulemper for regnskabsbruger, der vil for investorer med 

en kortsigtet investeringsstrategi være tale om et lavere afkast. Da det forbedrede økonomiske afkast 

for bæredygtige investeringer, opnås på langt sigt. 

3.4.4.2 Synspunkt regnskabsaflægger 

Fordele: Virksomheder vil opleve fordele, i form af mere tillid fra samfundet, hvilket dermed tiltrækker 

flere investorer. Øget gennemsigtighed og dermed reduceret asymmetrisk information, vil forbedre 

forholdet mellem principal og agent, hvorfor flere vil investere i virksomheden. 

Normative virksomheder med fokus på CSR-rapportering, har klaret sig bedre end andre virksomheder, 

og dermed giver det en naturlig konkurrencefordel for virksomheder, som rapporter om ESG-data. Ved 
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at have en bedre forståelse for udefrakommende risici, vil virksomheden være mere modstandsdygtig 

og dermed bedre stå imod fremtidige udfordringer.  

Ved at virksomheder øger fokus på ESG-nøgletal og det dobbelte væsentlighedsperspektiv, opnås en 

større accept fra interessenter i samfundet, jævnfør Freemans stakeholder teori. Denne accept kan åbne 

nye døre, i forhold til forretningsforbindelser i værdikæden, som foretrækker samarbejde med 

bæredygtige virksomheder jævnfør figur 20. Dette vil øge mængden af forretningsmuligheder og 

dermed flere vækstmuligheder. Virksomheder opnår med den større accept fra interessenterne, at 

skeptiske regnskabsbrugere, jævnfør afsnit 3.2.3, fravælger virksomheden. 

Risici for dekobling og greenwashing, vil ligeledes være reduceret, da opmærksomhed på transparens og 

corporate governance i virksomheden, jævnfør arbejdsspørgsmål 6, formindsker risiko for dekobling.  

Ulemper: Der vil være en initial omkostning, ved implementering af de nye lovkrav.  Det er en ekstra 

byrde for virksomheden, især hvis virksomheden historisk har pyntet på sin indsats. Hvorfor 

reguleringen tvinger virksomheden til at blive konfronteret med den faktuelle CSR-indsats.  

Man kan risikere, at virksomheder ikke forstår de ekstra tiltag, hvorfor omstillingen til ESG-nøgletal og 

væsentlighedsvurdering kan blive en omkostningsfuld affære.  

3.4.5 Opsummering  

Kigger vi overordnet på afhandlingens problematikker, har vi i dette afsnit adresseret de væsentligste 

udfordringer ved CSR-rapportering. Til at forebygge og løse de udfordringer, er der stillet 2 konkrete 

forslag:  

● Årsregnskabsloven skal optage princippet om det dobbelte perspektiv for væsentlighed på 

baggrund af EU’s retningslinjer for ikke finansiel rapportering. 

● Årsregnskabsloven skal indføre et minimumskrav til inddragelse af ESG-hoved- og 

nøgletalsoversigten i årsrapporten, med afsæt i det føromtalte dobbelte perspektiv for 

væsentlighed.  

Vores forventninger til effekten af den ændrede regulering er overvejende positive. Ændringerne vil 

derfor skabe flere fordele end ulemper og man vil opnå øget sammenlignelighed, gennemsigtighed og 

troværdighed. Udfordringerne som greenwashing og dekobling vil i høj grad blive løst. Hvorfor der vil 

forekomme en række synergieffekter for både virksomheden og dens interessenter i form af 

økonomiske fordele og bæredygtig udvikling. 
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3.5 Delkonklusion analyse 

Igennem analyseafsnittet er vi kommet frem til følgende delkonklusion. 

Motivationsgrundlaget for bæredygtige investorer, er i høj grad bundet op på forventninger til faktorer, 

som fremtidigt økonomisk afkast og risikostyring. Begge faktorer er faktisk begrundet af videnskabelige 

artikler, hvorfor der ikke blot er tale om “politisk korrekt” marketing. Udfordringerne ved 

investeringsstrategier opstår, ved inddragelse af kvantitative data i screeningskriterier, hvorfor der 

opleves manglende sammenlignelighed og kvalitet af ESG-data. Dette er problematisk, da den mest 

voksende og værdiskabende strategi, ESG-integration, er afhængige af høj kvalitetsdata og 

sammenlignelighed.   

Årsagen bag udfordringer som dekobling, skyldes manglende krav til substantiel information i CSR-

rapporten, som kan skabe troværdighed til virksomhedens CSR-kommunikation. Derfor skabes der en 

dekobling, i form af greenwashing, hvilket afleder en asymmetrisk information mellem principal og 

agent. Fejlinvesteringer i form af ugunstig udvælgelse, kan derfor forekomme. Risici for ugunstig 

udvælgelse, kan derfor afskrække investorer fra at investere bæredygtigt, hvorfor udfordringerne har en 

negativ betydning for regnskabsbruger. Med udfordringen for øje, skabes der derfor incitament for 

virksomheden, til at forebygge dekobling, ved at fremstå så troværdig og gennemsigtig som muligt. 

Dette gøres ved legitimitetssignalering og normativ isomorfisme.  Dermed forebygges dekobling og 

asymmetrisk information, hvorfor investorer opnår tillid til virksomheden. 

Virksomheder der fanges i dekobling, fremstår omvendt med svækket legitimitet i form af tvangsmæssig 

isomorfisme, og med et øget behov for corporate governance mekanismer til at sikre, samt forebygge 

yderligere dekobling.  

Danske virksomheders CSR-rapportering understreger manglen på sammenlignelighed, hvor kun 15% 

sammenlignede nøgletal med branchens performance. Grundlæggende forudsætninger og anvendt 

regnskabspraksis var ligeledes kun udarbejdet af 33%, hvilket forklarer den manglende kvalitet af 

kvantitative data. Skævvridning i forhold til negativ og positiv omtale, skaber mistillid til virksomheden, 

og mistanke om greenwashing.  

Derved berøres udfordringerne fra arbejdsspørgsmål 6 og 7, og kan til dels forklares udfra manglende 

anvendelse af standardiserede nøgletal og manglende væsentlighedsvurdering. Dette forårsager den 

manglende gennemsigtighed og sammenlignelighed, som er kilde til udfordringerne ved CSR-

rapportering. 
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Til at opnå en større gennemsigtighed og sammenlignelighed, er regulering blevet diskuteret som en 

løsning til at begrænse udfordringerne ved CSR-rapportering. Sammenlignelighed og tilhørende 

standardisering af kvantitative data, er et gennemgående problem og sammenkædet med 

udfordringerne ved CSR-rapportering. Derfor var det oplagt at løse udfordringen, ved at foreslå indførsel 

af ESG-publikationen i årsrapporten, og derved sikre kvantitative data i virksomhedens CSR-

kommunikation. Til at understøtte regnskabsaflæggerens forståelse af, hvad der skal medtages af CSR-

kommunikation, var anvendelse af det dobbelte perspektiv for væsentlighedsvurdering ligeledes oplagt. 

Perspektivet understøtter således udarbejdelsen af væsentlighedsvurdering, ved at tage hensyn til både 

finansielle som ikke finansielle elementer. Dermed forventer vi en øget gennemsigtighed, 

sammenlignelighed og øget forståelse for både regnskabsaflægger, samt regnskabsbruger i den 

fremtidige CSR-rapportering.  
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4. Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at undersøge, hvorfor der opstår udfordringer ved rapportering 

om samfundsansvar, og tilsvarende hvilken betydning dette har for regnskabsaflægger og 

regnskabsbruger.  

Overordnet for afhandlingen, har en af de store udfordringer været manglende standardisering af CSR-

rapporteringen. Denne manglende standardisering genkendes, når vi kigger på begreberne indenfor 

samfundsansvar, som tillige er mange, selvom de i sidste ende beskriver det samme. Derfor fremstår 

området mere komplekst end det i realiteten er, dette bærer vores teoriafsnit ligeledes præg af.  

Vi har i den teoretiske del af afhandlingen redegjort for begreberne indenfor samfundsansvar, med 

udgangspunkt i den teoretiske begyndelse for CSR. 

For at opnå en forståelse af gældende lovgivning og begreber indenfor samfundsansvar, blev der 

redegjort for udviklingen af CSR i EU og Danmark, og hvordan dette nu er videreudviklet til begrebet 

ESG. For at forstå investors synsvinkel, blev begrebet bæredygtige investeringer defineret, som sammen 

med CSR-begrebet har været med til at forme ESG-begrebet for både regnskabsbruger og 

regnskabsaflægger.  På baggrund af denne udvikling, står vi idag med en dansk standardiseret ESG-

nøgletalsoversigt. Vores interview med hoved-initiativtageren bag publikationen, Birgitte Mogensen, har 

derfor skabt en stor del af rammen for denne afhandling. Vi har igennem interviewet opnået en bedre 

forståelse af, hvorfor ESG-publikationen er så vigtig set i forhold til rapportering af samfundsansvar.  

Den gældende udgave af årsregnskabsloven §99a, er tilpasset på baggrund EU-direktivet, hvorfor de 

begge danner den lovgivningsmæssige ramme for afhandlingen. Uklarheder og manglende forståelse i 

§99a, krævede omskrivning af loven, men området fremstår stadig komplekst. Årsagerne til 

kompleksiteten, skyldes forvirring omkring følg-eller-forklar princippet, samt vurdering af væsentlighed i 

forhold til CSR-oplysninger. For at opnå en øget forståelse på området, benyttes i afhandlingen, EU-

kommissionens koncept om dobbelt perspektiv for væsentlighed. 

Da fokus ligger på investor, når der arbejdes med regnskabsbruger i afhandlingen, var det relevant at 

kigge på hvilke investeringsstrategier der anvendes i forhold til samfundsansvar. 

Investeringsstrategierne, giver et indblik i, hvilke elementer og udfordringer der findes i CSR-

rapporteringen, som har betydning for investor.  

Udfordringerne der kan opstå ved CSR-rapportering, er blevet redegjort udfra organisationsteoretiske 

perspektiver, som stakeholder- og nyinstitutionelle teori, omhandlende legitimitetssignalering, 
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isomorfisme og dekobling. Til at analysere konsekvensen af dekobling, blev begreber som greenwashing 

og asymmetrisk information defineret.   

Ovenstående begreber, besvarer således de 4 arbejdsspørgsmål for teoriafsnittet, og danner rammen 

for afhandlingen. 

Vi har i analysen undersøgt hvorfor der investeres i bæredygtige virksomheder, hvilket primært skyldes 

forbedret fremtidigt økonomisk afkast. Sekundære årsager til at investere bæredygtigt indebar mere 

fokus på interessenter og risikostyring. Vi kan udfra den del af analysen konkludere, at bæredygtige 

virksomheder giver et bedre afkast. Historisk set, har negative screeningsstrategier været mest anvendt, 

men udviklingen peger mod positive screening, da der her sker en større værdiskabelse for både 

virksomheden og dens interessenter. Værdiskabelsen er baseret på anvendelsen af data fra CSR-

rapporten, hvorfor udfordringerne ved bæredygtige investeringer opstår ved misinformation eller 

manglende data i CSR-rapporteringen.  

Misinformation og manglende data, skyldes udfordringer skabt på baggrund af manglende 

sammenlignelighed, dekobling og greenwashing. 

Årsagerne til udfordringerne, kan forklares udfra den nyinstitutionelle teori, herunder dekobling og 

isomorfisme. Dekobling forekommer på baggrund af den uklare regulering på området og manglende 

substans, i form af kvantitative data, i CSR-rapporten. Dette resulterer i skævvredet CSR-kommunikation 

i form af greenwashing og deraf afledte asymmetrisk information. 

Vi kan konstatere, at betydningen for regnskabsbruger, kan være fejlinvesteringer og dermed ugunstig 

udvælgelse på baggrund af asymmetrisk information. Dette skaber en manglende tillid til CSR-

orienterede virksomheder, hvilket afskrækker investorer i at foretage bæredygtige investering. Hvorfor 

det er vigtigt at opnå legitimitet ved hjælp af normativ isomorfisme, som kan genskabe tilliden hos 

interessenterne. Udfordringen ved rapportering om samfundsansvar, har derfor betydning for både 

regnskabsaflægger som regnskabsbruger. Hvor regnskabsbruger oplever fejlinvesteringer og ugunstig 

udvælgelse, oplever regnskabsaflægger mistillid fra investorerne. 

Virksomheder kan selv forebygge udfordringer, som dekobling, ved at være mere proaktive i deres 

tilgang til rapportering om samfundsansvar. Vi mener derfor, at anvendelse af ESG-rapportering, vil øge 

fokus på corporate governance og transparens, som dermed begrænser udfordringerne ved 

rapportering af samfundsansvar for virksomhederne. Øget fokus på corporate governance området, som 



   

119 
 

konsekvens af flere ESG-nøgletal, vil ligeledes reducere incitamentet for dekobling på baggrund af 

overmodig ledelse. 

Desværre er det ikke alle danske virksomheder, som forebygger udfordringerne, med normative tiltag 

og derved forbedre gennemsigtigheden med god rapporteringsskik og anvendelse af ESG-nøgletal. Vi 

kan konstatere, at danske virksomheder havde svært ved at forholde sig til væsentlighedsvurdering og 

anvendt regnskabspraksis, hvilket danner de grundlæggende forudsætninger for god 

rapporteringsskik.  De manglende rammer forklarer derfor dekobling og greenwashing i den danske CSR-

rapportering, hvorfor der opstår asymmetrisk information. Virksomhederne mister troværdigheden med 

CSR-rapportering af dårlig kvalitet og sammenlignelighed, hvilket skyldes manglende gennemsigtighed 

og tilbageholdelse af negative fremfor positive oplysninger. Vi anbefaler derfor et øget fokus på 

udligning af negative og positive oplysninger, hvilket vil skabe en forbedret gennemsigtighed og 

troværdighed for regnskabsaflægger. Vi mener, at virksomheder bør være mere opmærksomme på de 

positive følgeeffekter, som kan opnås ved uvildige tredjemandserklæringer.  Dette vil både begrænse 

risiko for dekobling, samt have en positiv betydning i form af øget værdiskabelsen af CSR-information i 

forhold til virksomhedens værdi.  

For at imødekomme de identificerede udfordringer ved CSR-rapportering, er vi kommet med vores bud 

på reguleringstiltag, som løsning til udfordringerne. Udfordringerne i reguleringen er blevet diskuteret 

med udgangspunkt i interviewet af Birgitte Mogensen. Løsningen er udarbejdet på baggrund af denne 

diskussion, hvorfor vi mener, at der bør indføres krav til danske regulering, om anvendelse, af det 

dobbelte perspektiv for væsentlighedsvurdering af CSR-information. Dette vil understøtte vores andet 

tiltag, som kræver inddragelse af standardiserede kvantitative ESG-data i hoved-og nøgletalsoversigten i 

årsrapporten, på baggrund af den danske ESG-publikation. 

Formålet med løsningen er at begrænse udfordringer ved rapportering om samfundsansvar, for 

regnskabsaflægger og regnskabsbruger. Løsningen har til hensigt at begrænse effekten, af de 

udfordringer som opstår ved rapportering om samfundsansvar, jævnfør afhandlingens 

problemformulering. 

Løsningen vil have en positiv effekt på danske virksomheders CSR-rapportering. Der vil blive skabt mere 

kvalitet, gennemsigtighed og sammenlignelighed på området til gavn for regnskabsbruger og indirekte 

regnskabsaflægger. Vi mener derfor, at regnskabsaflægger samt regnskabsbruger vil gavne af de 

konkrete løsningsforslag, da man ved indførelsen af ESG-nøgletal i årsrapporten, skaber et mere 

troværdigt billede af virksomhedernes arbejde med samfundsansvar. 
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Samlet set, kan det derfor konkluderes, at udfordringer sker på baggrund af nuværende uklar regulering 

i dansk lovgivning. Dette resulterer, at investorer afskrækkes fra bæredygtige investeringer, og skaber 

mindre tillid til virksomhederne. Konsekvensen af de konkrete løsningsforslag, vil være en begrænsning 

af de udfordringer, som opstår ved rapportering om samfundsansvar, for både regnskabsaflægger og 

regnskabsbruger.  

5. Perspektivering 

Vi vil i denne perspektivering komme med vores bud på, hvordan CSR-rapportering ser ud indenfor den 

kommende fremtid.  

Som det fremgår i afhandlingen, er det EU-kommissionen der er drivkraften bag nye initiativer indenfor 

CSR-rapportering. Derfor kommer EU-kommissionens strategi, “Sustainable Finance”, til at spille en stor 

rolle for fremtidens CSR-rapportering. Initiativet indebærer det langsigtede bæredygtighedsmål “Green 

Deal”, der har til formål at gøre Europa klimaneutralt i 2050268. 

Fokusområderne for strategien er mange af de samme områder, som beskrevet i afhandlingen. 

Efterspørgslen på CSR-relateret information, har de sidste 30 år været stigende, hvilket vi derfor 

forventer vil fortsætte fremadrettet, hvorfor fokus kun vil øges. Udviklingen indenfor CSR-rapportering 

vil derfor fortsat have behov for høj sammenlignelighed og pålidelighed, hvilket skal vurderes udfra 

analyser og benchmarking. Dette vil på sigt resultere i at ikke-finansielle nøgletal vil få lige så stor 

økonomisk betydning for investoren, som de finansielle nøgletal. 

Derfor vil kvantitative ikke-finansielle oplysninger fylde langt mere i fremtiden, hvilke vil blive forstærket 

af den digitale udvikling, som uden tvivl vil revolutionere og skabe forandring for den fremtidige CSR-

rapportering.   

Den teknologiske udvikling har historisk skabt forandring, og dette vil ligeledes ske i fremtiden.  Et 

eksempel som allerede findes, er blockchain-teknologi, der forventes at være langt mere udbredt 

indenfor 5-10 år. Blockchain-teknologi vil bidrage til en hyppigere frekvens indenfor CSR-rapportering, 

ved hjælp af såkaldt realtidsrapportering. Dermed bliver CSR-rapportering langt mere dynamisk og 

kvantitativ, hvilket vil dermed løse mange af de udfordringer som regnskabsbrugerne i dag og i 

fremtiden vil stå overfor. 

 
268 Jørgensen, 2020  
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Bilag 

Bilag 1 FN’s 17 verdensmål269 

1.  Afskaffe alle former for fattigdom i verden. Fattigdom er forsat en af de største problemer i verden, 

og i dag er der mere end 700 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom, dvs. at de lever for 

under 1,9 USD om dagen. Dette mål skal samtidig også sikre at alle mennesker har adgang til basale 

ydelser som sundhed og uddannelse.  

2. Stop sult. De seneste to årti er antallet af underernærede mennesker i verden halveret, men forsat er 

der mange mennesker verden over som er underernærede. For at opnå dette mål vil man b.la. fokusere 

på bæredygtigt landbrug og bedre forhold for bønder i udviklingslande.  

3. Sundhed og trivsel. I verdens fattigste lande skal fokus sundhed og trivsel stige, således man kan gøre 

ende på de mange af epidemier som tusindvis årligt dør af. 

4. Kvalitetsuddannelse. I verdens fattigste land er der forsat mange børn som ikke har mulighed for at 

gå i skole, eller har adgang til nogen former for kvalitetsuddannelse. Dette mål skal sikre at alle børn 

verden over har adgang til gratis grundskoleuddannelse i højkvalitet. Dette mål anes som værende 

utrolig vigtigt, da uddannelse er med til at fremme en bæredygtig udvikling.  

5. ligestilling mellem kønnene. Selvom flere piger i dag går i skole og flere kvinder er på 

arbejdsmarkedet end nogensinde før, ses ligestilling stadig som et problem verden over. Dette mål skal 

sikre at kvinderne opnår samme rettigheder som mændene, især i mange udviklingslande er dette et 

stort problem. Man ønsker også flere kvinder skal være en del af topledelsen i virksomheder samt 

indenfor politik. 

6. Vand og sanitet for alle. For at mennesker verden over kan leve et sundt og bæredygtigt liv, er det 

helt essienselt at de har adgang til rent drikkevand. 40 % af verdensbefolkningen lever steder hvor der 

vandmangel. Dette mål skal sikre at inden 2030 skal alle have adgang til rent drikkevand til en 

overkommelig pris.   

 
269 Verdensmaalene.dk (Anvendt for hele afsnittet) 
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7. bæredygtig energi. Flere mennesker end nogensinde før har adgang til elektricitet, dette sætter også 

maksimalt pres på klimaet. For at sikre bæredygtigt energi verden over, er det vigtigt at vedvarende 

energi bliver en større del af den samlet energikilde.  

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst. Selvom mange mennesker verden over er kommet i jobs de 

seneste to årtier, er der stadig mere end 200 millioner arbejdsløse verden over. For at minimere 

arbejdsløsheden, er det et mål at fremme vedvarende økonomisk vækst. Dette skal med b.la. Med fokus 

på teknologisk udvikling og stærkere iværksættekultur.  

9. Industri, innovation og infrastruktur. En vedvarende investering i infrastruktur og innovation er 

afgørende for økonomisk vækst og dermed også vigtigt faktorer til at opnå mål 8. 

10. Mindre ulighed. Gennem de seneste år er uligheden mellem rig og fattig steget, både i og mellem 

landende. For at løse dette problem kræver det b.la. større udviklingsbistand og udenlandske 

investeringer i de områder hvor uligheden er størst.  

11. Bæredygtig byer og lokalsamfund. Stigende urbanisering og befolkningstilvækst har medført at 

mere end halvdelen af verdens befolknings bor i byområder. De mange mennesker sætter byerne under 

maksimalt pres. Det derfor vigtigt at byudviklingen har fokus på bæredygtighed. Især storbyerne skal 

være bedre til at reducere deres affald og forbedre luften.  

12. Ansvarligt forbrug og produktion. Vi skal verden over blive bedre til producere mere bæredygtigt. 

De forskellige brancher herunder landbrug skal være benytte naturressourcer mere effektivt om med 

omhu. Virksomhederne verden over skal blive bedre til at genbruge ressourcerne.   

13. Klimaindsats. Klimaforandringerne har drastiske konsekvenser verden over. Det derfor vigtigt vi 

handler nu. Især skal udslip drivhusgasser reduceres væsentligt.  

14. Livet i havet. Vi skal blive bedre til passe på havet og dens ressourcer. 

15. Livet på land. Vi skal passe på, beskytte og genoprette vores natur. 

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Vold skal reduceres verden over således alle har adgang 

til fred og retfærdighed. 

17. Partnerskab for handling. Alle skal blive bedre til globalt samarbejde, og sammen skal man nå i mål.  

 

 


