
  
 
  IFRS Foundations konsultation 

vedrørende en global 
bæredygtighedsstandard: 

 Analyse af hvordan virksomheder og ‘standard 
setters’ i EU og UK forholder sig til en ny global 
bæredygtighedsstandard. 

Vejleder: Caroline Aggestam Pontoppidan 
Antal normalsider: 70 
Antal anslag: 158.166 
 
Udarbejdet af:  
Nanna Gram Hansen 
Naha17ac@student.cbs.dk 
S117089 
 
Meline Christrup  
Mech17ac@student.cbs.dk 
S117096 
 

HD2 Regnskab og Økonomistyring  
Afgangsprojekt 
 
Dato for aflevering: 10-05-2021 

       

       



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

1 
 

Resume 

Formålet med vores hovedopgave er at redegøre for IFRS konsultationsbrev, som de offentliggjorde i 

2020, samt at analysere på høringssvarene fra de udvalgte respondenter indenfor et afgrænset 

geografisk område. Vores hovedopgave er inspireret af den stigende tilgang i rapportering af 

bæredygtighed og den voksende interesse, som det globale samfund har. Hovedopgaven er samtidig 

drevet af vores almene interesse i revisionsstandarder, hvorfor det er interessant at tage 

udgangspunkt i en vinkel, hvor man undersøger mulige tilgange af bæredygtighedsrapporteringer.  

 

I vores hovedopgave vil vi undersøge og sammenholde de allerede eksisterende kravbaserede 

standarder med de frivillige standarder, som der er fastlagt og florerer på det globale marked. Vi har 

udvalgt 52 respondenter ud af de totale 570 respondenter. Vi har valgt at fokusere på to 

respondentgrupper, standard settere og virksomheder, da det vil være muligt at sammenholde disse 

med hinanden. Derudover har vi valgt de to respondentgrupper ud fra, hvor vi anser, at en ny 

kravbaseret bæredygtighedsrapportering vil have den største effekt. Vi har i vores opgave valgt at 

analysere på 7 af spørgsmålene ud af de totale 11 spørgsmål, da de har direkte afsæt i 

implementeringen og fastsættelsen af bæredygtighedsstandarderne. 

 

Vores hovedopgaves teoriafsnit indeholder en teoretisk ramme, hvorledes den sammenkobler 

forskellige teorier. De teorier, som vi har fundet relevant for vores hovedopgave, er 

interessentteorien, legimitetsteorien, lobbying behavoiur samt accountablility. Vores analyse tager 

afsæt i empirien, som vi har udvalgt jævnfør ovenstående afsnit. Kodningen af empirien er foretaget i 

programmet Nvivo, hvor vi har kodet den kvalitative data, som vi har indsamlet. Vi har opstillet 

adskillige figurer og tabeller over vores kodning, som ses løbende igennem opgaven og i bilagene. 

Tabellerne og visualiseringerne viser høringssvarene pr. spørgsmål, hvor de to respondentgrupper 

sammenholdes.  

 

Ud fra den udførte analyse kan vi konstatere, at der er et klart ønske om et globalt sæt af 

bæredygtighedsstandarder fra respondenterne i Europa og Storbritannien. Det ses også, at der er et 

fælles ønske fra respondenterne i forhold til de elementer, som der skal og bør indgå i den globale 

rapportering.  

 

  



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

2 
 

Indholdsfortegnelse  

 
Resume ................................................................................................................................................................... 1 
Indholdsfortegnelse ................................................................................................................................................ 2 
Ordliste - Forkortelser i hovedopgaven .................................................................................................................. 4 
1. Indledning ........................................................................................................................................................... 5 

1.1 Historien og problemstillingen bag bæredygtighedsrapporting................................................................... 5 
1.2 IFRS Foundation konsultation ....................................................................................................................... 7 
1.3 Motivation og formål .................................................................................................................................... 7 
1.4 Problemformulering ..................................................................................................................................... 7 
1.5 Afgrænsning .................................................................................................................................................. 8 
1.6 Hovedopgavens struktur .............................................................................................................................. 8 

2. Reguleringer og standarder ................................................................................................................................ 9 
2.1 Kravbaserede bæredygtighedsrapportering ............................................................................................... 10 
2.2 Frivillige bæredygtighedsrapporterings standarder ................................................................................... 11 
- International Organization of Securities Commissions, IOSCO ............................................................... 13 
2.3 Konklusion af den kravbaserede og den frivillige bæredygtighedsrapportering ........................................ 16 
2.4 Revision af bæredygtighedsrapporteringer ................................................................................................ 17 

3. Videnskabelig metode ...................................................................................................................................... 19 
3.1 Vidensproduktion ....................................................................................................................................... 19 
3.2 Videnskabelige teoriers videnselementer .................................................................................................. 20 

4. Empirisk metode ............................................................................................................................................... 23 
4.1 Kodning ....................................................................................................................................................... 23 
4.2 Attributter til kodningen ............................................................................................................................. 24 
4.3 Data valg ..................................................................................................................................................... 25 
4.4 Resume af IFRS Foundation konsultation ................................................................................................... 26 
4.5 Kodestruktur ............................................................................................................................................... 28 

5. Teori .................................................................................................................................................................. 32 
5.1 Interessentteori .......................................................................................................................................... 32 
5.2 Legitimitetsteori ......................................................................................................................................... 33 
5.3 Lobbying behaviour .................................................................................................................................... 34 
5.4 Accountability ............................................................................................................................................. 35 
5.5 Opsummering ............................................................................................................................................. 36 

6. Data og analyse ................................................................................................................................................. 36 
6.1 Analyse af spørgsmål 1 ............................................................................................................................... 36 
6.2 Analyse af spørgsmål 2 ............................................................................................................................... 42 
6.3 Analyse på spørgsmål 5 .............................................................................................................................. 45 
6.4 Analyse af spørgsmål 7 ............................................................................................................................... 49 



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

3 
 

6.5 Analyse af spørgsmål 8 ............................................................................................................................... 51 
6.6 Analyse af spørgsmål 9 ............................................................................................................................... 56 
6.7 Analyse af spørgsmål 10 ............................................................................................................................. 58 
6.8 Opsummering på analyse ........................................................................................................................... 60 

7. Konklusion og perspektivering ......................................................................................................................... 64 
7.1 Konklusion .................................................................................................................................................. 64 
7.2 Perspektivering ........................................................................................................................................... 66 

Litteraturliste ........................................................................................................................................................ 67 
Figur- og tabel liste ............................................................................................................................................... 72 

Figur liste .......................................................................................................................................................... 72 
Tabelliste........................................................................................................................................................... 72 

Bilag ...................................................................................................................................................................... 73 
Bilag 1 - Visualisering af dobbelt væsentlighedsniveau .................................................................................... 73 
Bilag 2 - Oversigt af udvalgte respondenter ..................................................................................................... 74 
Bilag 3 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 1 ......................................................................................... 75 
Bilag 4 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 2 ......................................................................................... 76 
Bilag 5 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 5 ......................................................................................... 77 
Bilag 6 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 7 ......................................................................................... 78 
Bilag 7 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 8 ......................................................................................... 79 
Bilag 8 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 9 ......................................................................................... 80 
Bilag 9 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 10 ....................................................................................... 81 

 
 

  



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

4 
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NFRD  Non-Financial Reporting Directive 
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TCFD  Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
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1. Indledning  

__________________________________________________________________________________ 

Formålet med dette kapitel er at få et indblik i historien og den nuværende udvikling af 

bæredygtighedsrapportering. Dernæst vil problematiseringen af vores hovedopgave blive diskuteret 

og forklaret, hvor vi herefter præsenterer formålet og problemformuleringen samt de dertil liggende 

underspørgsmål. Vi vil til sidst redegøre for afgrænsning og hovedopgavens struktur.  

__________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Historien og problemstillingen bag bæredygtighedsrapporting  

Den første gang bæredygtighed blev introduceret som et klimarelateret begreb på den internationale 

dagsorden, var i Verdenskommissionen for Miljø og Udviklingsrapport ’Our Common Future’, der blev 

fremlagt i 1987. Rapporten er også kendt som Brundtland-rapporten. Brundtland-rapporten har haft 

en stor indvirkning på flere internationale begrebsrammer, frivillige initiativer og standarder inden for 

bæredygtighedsrapportering (Ponte og Cheyns, 2013). 

 

Rapportering om bæredygtighed og socialt ansvar kommer mere og mere frem globalt, da der løbende 

stilles højere krav til virksomhederne fra omverdenen. Disse krav omhandler blandt andet, at 

virksomhederne ikke blot skal forholde sig til deres ansvar, men at det også skal være en 

implementeret del af deres forretningsgange og drift. Udfordringen er dog, at denne form for 

rapportering i høj grad sker på frivillig basis, og at det nødvendigvis ikke er tydeligt, om, og i givet fald 

hvordan, der er sammenhæng mellem organisationens bæredygtigheds håndtering og de øvrige 

forhold der rapporteres om, herunder de økonomiske (CSR, 2019).  

 

Der er sket meget på området indenfor ikke finansiel rapportering, siden den danske regering i 2008 

fremlagde en handlingsplan for virksomheder. Handlingsplanen indeholdt en ændring af 

årsregnskabsloven hvor det blev tilføjet, at virksomhederne i det danske samfund fremover skulle 

rapportere om CSR (CSR Kompasset, no date). CSR dækker over interne forhold som 

medarbejderforhold, sociale, økonomiske, klima og miljøforhold med det formål at oplyse 

interessenterne om virksomhedens nuværende stadie, og hvor de ønsker at bevæge sig hen i 

fremtiden (Beder, 2012). 

  

Da EU oprettede direktivet i 2014, var det med henblik på at pålægge virksomheder at inkludere ikke-

finansiel rapportering i deres årsrapport. I denne rapportering skal den indeholde detaljer om 

beskyttelse af miljøet, socialt ansvar og humanitære rettigheder herunder diversitet i ledelsen og anti-
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corruption (European Commission, no date). Dette var dog ikke gældende i Danmark, da der på samme 

tidspunkt blev vedtaget en ændring af ÅRL §99a, der indeholdt lignende krav til de, som EU direktivet 

offentliggjorde. Hvorfor der ikke var behov for en implementering af direktivet i Danmark (Saul, no 

date). 

  

Lige efter EU’s oprettelse af direktivet kom FN frem med de 17 verdensmål, som vi kalder dem i 

Danmark, også kaldet Sustainable Development Goals (SDG). Disse 17 mål skal være opfyldt i 2030, 

hvor FN har sat deadline til (UNPD et al., no date). Dette har medført, at vi ikke længere kun har fokus 

på CSR-rapportering, men i stedet har vi flyttet vores fokus til at have et bredere samfundsmæssigt 

fokus. Det bredere fokus og større krav til rapportering har medført, at der er kommet en stigende 

interesse fra virksomhedernes interessenter omkring det sociale, miljøet og styringen af 

virksomheden, som fører os til ESG-rapportering. ESG kan beskrives som en række faktorer hvorpå 

virksomhederne kan måle deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG 

repræsenterer tre søjler, som betegnes “E”, “S” og “G”. Disse søjler dækker over en række faktorer, 

som kan rapporteres, ved hjælp af forskellige standarder. Disse tre søjler står for miljømæssige, sociale 

og ledelsesmæssige forhold. Den miljømæssige søjle indeholder blandt andet klimaforandringer, 

drivhusgas m.m. Den sociale omhandler blandt andet arbejdsforhold, humanitære konflikter og kriser. 

Den sidste søjle er den ledelsesmæssige, hvor man kan gå ind og rapportere på korruption og 

bestyrelsens diversitet osv. Selvom der findes de tre søjler i virksomheder, og i deres rapporteringer, 

er det stadig svært at lave en sammenligning på tværs af virksomheder og brancher, på grund af 

manglende strømlinede krav baserede standarder, da de fleste benyttede er frivillige. (UNPRI, 2020).  

  

Den stigende interesse i ikke-finansiel rapportering de seneste år, kan betegnes som en mega trend. 

Det er ikke længere kun er aktionærerne, som er interesseret i ikke-finansiel rapportering, da fokus 

fra andre interessenter også er begyndt at blive rettet mod holistisk samfundsmæssig rapportering 

(PwC., no date). 

 

Fordi der er så mange forskellige standarder, er der stadig en diskussion om, hvorvidt der er brug for 

en fælles global retningslinje i forhold til nogle nye standarder til bæredygtigheds rapportering, som 

eventuelt også bliver kravbaserede i stedet for frivillige. Derfor er vores hovedopgave baseret på IFRS 

Foundations konsultation og høringssvarene dertil.  
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1.2 IFRS Foundation konsultation 

Som et led i den stigende efterspørgsel efter en mere ensartet regulering af virksomhedernes 

rapportering af ikke-finansielle oplysninger, indledte IFRS Foundation en offentlig konsultation. 

Konsultationen havde til formål at identificere, hvorvidt der er et behov for en global 

bæredygtighedsstandard, og hvorvidt IFRS Foundation, som organisation, skal påtage sig en rolle i 

dette, samt hvad denne rolle i så fald skal indebære. 

 

Alle interessenter med en interesse i virksomheders eksterne rapportering omkring bæredygtighed 

havde mulighed for at læse IFRS Foundations konsultation og derefter at svare på elleve spørgsmål, 

som IFRS Foundation stillede i deres konsultation vedrørende bæredygtighedsrapportering (IFRS 

Foundation, 2020). Konsultationen lukkede den 31. december 2020, hvor de havde modtaget 570 

høringssvar fra forskellige interessenter, som både var revisionsvirksomheder, private virksomheder, 

finansministeriet osv. fra hele verden.   

Høringsprocesser er en alminding foretagelse indenfor regnskab og revision, da man ved hjælp af den 

teknik kan undersøge nærmere, hvor stor en efterspørgsel der er i forhold til nye standarder, som der 

enten kan komme på forslag og eventuelt udarbejdes (Reuter & Messner, 2015).  

 

1.3 Motivation og formål 

På baggrund af ovenstående har vi fundet det relevant at undersøge hvorledes respondenterne 

forholder sig til IFRS Foundations oplæg til udstedelsen af en global bæredygtighedsstandard. 

 

1.4 Problemformulering 

Hvordan forholder ‘standard setters’1 og virksomheder fra EU og UK sig i forhold til IFRS Foundations 

oplæg til udstedelse af en global bæredygtighedsstandard? 

  

Problemformuleringen kan besvares ud fra nedenstående underspørgsmål samt arbejdsspørgsmål.  

Underspørgsmål: 

- Hvad omhandler IFRS Foundations Consultation Paper on Sustainability Reporting? 

- Hvordan reguleres bæredygtighedsrapporteringen i dag?  

- Hvordan er virksomhedernes og standard setters svar til IFRS Foundations konsultation?  

 
  

 
1 Standard setter er på dansk en organisation som fastsætter regnskabstandarder, og de virksomheder som 
arbejder med fastsættelsen heraf. 
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Arbejdsspørgsmål: 
- Hvordan mener standard setterne og virksomhederne, at IFRS Foundation kan bygge videre 

på eksisterende initiativer i forhold til bæredygtighedsrapportering? 

- Hvordan forholder standard setterne og virksomhederne sig til IFRS Foundations forslag til 

oprettelse af et SSB og et eventuelt fokus på miljømæssige forhold i forhold til et bredere 

fokus på flere miljømæssige områder?   

- Hvordan spiller begrebet væsentlighed ind i deres overvejelser?  

 

1.5 Afgrænsning 

Af hensyn til hovedopgavens størrelsesmæssige omfang og indhold, er det vigtigt at foretage en række 

afgrænsninger for at undersøge vores problemformulering og undersøgelsesspørgsmål nærmere.  

 

I forbindelse med de modtagende høringssvar og kodningen heraf har vi afgrænset os til to 

respondentgrupper, som er ´standard setters´ og ´virksomheder´. Derudover har vi valgt, at vi kun 

kigger nærmere på dem, som hører til i Europa og UK. På den måde kan vi sammenholde de to 

forskellige parter og deres holdning til nye globale standarder på bæredygtighedsrapportering.  

 

Derudover har vi lavet endnu en afgrænsning vedrørende IFRS Foundations spørgsmål i deres 

konsultation. IFRS Foundation har stillet i alt elleve spørgsmål, hvor vi har valgt at primært fokusere 

på syv af de elleve spørgsmål fra konsultationen, som omhandler bæredygtighedsrapportering, 

væsentlighedsniveau og revision. Vi beskriver vores afgrænsning yderligere i kapitel 4 vedrørende 

afsnittet om data valg.   

 

1.6 Hovedopgavens struktur 

I kapitel 1 redegøre vi først for historien og problemstillingen bag bæredygtighedsrapportering samt 

hovedopgavens problemstilling, hvorefter problemformulering er dertilhørende underspørgsmål 

præsenteres. Kapitlet fremlægger ligeledes hovedopgavens afgrænsning og struktur.  

 

Kapitel 2 redegør for de nuværende reguleringer og standarder, hvor det både omhandler den 

kravbaserede bæredygtighedsrapportering og de frivillige bæredygtighedsrapporterings standarder. 

Derudover bliver der gennemgået fordelene og ulemperne for begge rapporterings metoder. Til sidst 

gennemgår vi overordnet set revisionen af bæredygtighedsrapportering og betydningen af dobbelt 

væsentlighedsniveau.   
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Kapitel 3 behandler hovedopgavens videnskabelige metode, hvori vidensproduktionen og den 

videnskabelige teoriers videnselementer bliver behandlet.  

 

Kapitel 4 redegør for hovedopgavens empiriske metode, hvor der ses på, hvilken metode der anvendes 

til at behandle opgavens empiri. Kapitlet introducerer ligeledes til opgavens kodning, attributter til 

kodningen, kodestruktur samt et resume af IFRS Foundations konsultation.  

 

Kapitel 5 redegør for hovedopgavens teoretiske referenceramme. Her nævnes de teorier, der 

anvendes til at drage opgavens endelige konklusioner.  

 

Kapitel 6 analyserer den kvantificeret empiri. Analysen udføres med afsæt i hovedopgavens teoretiske 

referenceramme.  

 

Kapitel 7 præsenterer hovedopgavens konklusion samt perspektivering til videre arbejde med 

hovedopgavens fund.  

 

 

2. Reguleringer og standarder  

__________________________________________________________________________________ 

I dette kapitel gennemgår vi de gældende kravbaserede bæredygtighedsrapporteringer og de frivillige 

bæredygtighedsrapportering standarder for at få et overblik for, hvordan reguleringer og standarder 

er på nuværende tidspunkt. Dernæst foretager vi en sammenligning af de to rapporteringsmetoder, 

hvor vi kigger ind i fordele og ulemper for disse. Til sidst gennemgår vi overordnet set revisionen af 

bæredygtighedsrapportering. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Forbrugere og investorer vil gerne tage velinformerede valg og rationelle investerings beslutninger. 

Dette er derfor grunden til, at forbrugerne og investorerne kræver, at virksomhedernes 

offentliggørelse skal være udarbejdet ud fra troværdige informationer i forhold til virksomhedens 

indflydelse på samfundet og miljøet.  

For at imødekomme interessenternes ønske, så skal virksomhederne rapportere så vidt muligt 

omkring deres resultater inden for bæredygtighedsrapportering. Denne rapportering kan have to 

mulige fremgangsmåder. Den ene fremgangsmåde er den obligatoriske tilgang, hvor virksomheden 
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rapporterer ud fra reglerne i specifikke standarder og normer. Den anden fremgangsmåde er den 

frivillige tilgang. 

Nedenstående model viser samspillet mellem de frivillige og de obligatoriske områder. Hvis man 

antager, at der er et supplerende forhold mellem den obligatoriske og den frivillige tilgang, vil 

udfordringen for regeringen blive at bestemme et passende minimumsniveau i forhold til de 

obligatoriske krav. Derudover er spørgsmålet for de rapporterende virksomheder, hvor meget ekstra 

virksomhederne ville være klar til at gøre udover de obligatoriske krav. Fordelen for virksomhederne 

ved at rapportere om ekstra forhold er, at virksomhederne kan opnå en konkurrencemæssig fordel i 

nuet og fremtiden. Lige pt. Findes der ikke en entydig balance mellem den kravbaserede og den 

frivillige afrapportering. Dilemmaet mellem den kravbaserede og den frivillige 

bæredygtighedsrapportering, kommer vi nærmere ind på i dette kapitel, da vi vil forklare de 

nuværende kravbaserede standarder og de frivillige standarder. Derudover sammenligner vi begge 

standarders fordele og ulemper til sidst i dette kapitel. Da de nuværende obligatoriske krav er 

forskellige fra land til land, forstærker det IFRS Foundations tese om, at det ville være en fordel med 

nogle nye obligatoriske internationale standarder (Wolniak & Hąbek, 2013). 

  
Figur 1: Samspillet mellem det frivillige og det regulerede område. Figuren er udarbejdet fra figur i Wolniak & Hąbek (2013). 

 

2.1 Kravbaserede bæredygtighedsrapportering   

EU's NFR Direktiv  

EU har i 2014 vedtaget et direktiv, der omhandler rapportering af ikke finansielle oplysninger i 

virksomheders ledelsesberetning, dette direktiv betegnes som Directive 2014/95/EU. 

Direktivet blev indført og var gældende fra 2016, det omfatter ca. 6.000 store virksomheder i EU. 

Direktivet pålægger virksomhederne at rapportere om politikker, risici og resultater indenfor miljø og 



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

11 
 

sociale områder, herunder arbejdstager- og menneskerettigheder, anti-korruption, og mangfoldighed 

i bestyrelsen. Formålet, som nævnt tidligere, er at sikre en højere gennemsigtighed og bedre 

sammenlignelighed i rapporteringerne på tværs af virksomheder og landegrænser, der kan hjælpe til 

et bedre beslutningsproces for eksterne interessenter, såsom banker, investorer, forbrugere mv. 

(European Commission, no date). 

Helena Barton, partner hos Deloitte Sustainability har udtalt: ”Vedtagelsen af direktivet skal ses som 

et tegn på den stigende internationale forventning til virksomheders redegørelse for, hvordan de driver 

en ansvarlig forretning” (Deloitte, 2014). 

 

ÅRL §99A 

Udviklingen af bæredygtighedsrapportering er de seneste år drevet af flere faktorer. I Europa var det 

særligt EU-direktivet 2014/95/EU, som har haft en stor indflydelse på den obligatoriske rapportering, 

som den danske ÅRL §99a og b er baseret på, da den omhandler bæredygtighedsrapportering. 

Tidligere havde virksomhederne mere frie tøjler med hensyn til deres bæredygtighedsrapportering, 

og hvad den skulle indeholde. Men efter den danske lovgivning blev ajourført i 2015, som følge af EU-

direktivet, er kravene til bæredygtighedsrapportering blevet skærpet, da ajour førelsen medførte 

minimumskrav i forhold til virksomhedernes rapportering (Saul, no date). 

Det blev opfordret af EU, at virksomhederne skulle benytte sig af anerkendte rammeværktøjer såsom: 

Global Reporting Initiative, UN Global Compact, UN Guiding Principles, OECDs retningslinjer eller ISO 

26000, når de ikke-finansielle oplysninger skal rapporteres (Deloitte, 2014). 

  

2.2 Frivillige bæredygtighedsrapporterings standarder 

Indledning til frivillige standarder 

I 2014 begyndte der at komme krav til virksomhederne om rapportering af ikke-finansiel rapportering, 

men da der på det tidspunkt ikke var nogle offentlige og krav baserede standarder, gik en række 

organisationer ud og opstille nogle standarder, som virksomhederne kunne vælge frivilligt at 

rapportere efter. Dette medførte, at disse organisationer har været konsulenter for virksomhederne i 

forbindelse med afrapporteringen. Eftersom der er så mange organisationer, der har opsat deres egen 

version af frivillige standarder, er der dermed også mange forskellige måder at måle SDG’erne på, at 

præsentere virksomhedernes påvirkning på miljøet samt alle de andre øvrige faktorer, som de hver 

især vælger at aflægge. 

 



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

12 
 

Redegørelse af frivillige standarder 

Frivillige standarder kan kort betegnes som et værktøj, der benyttes til at måle og opstille en 

virksomheds påvirkning på miljøet, sociale ansvar og humanitære rettigheder, hvor disse påvirkninger 

bliver samlet sammen og brugt i forbindelse med afrapportering til en årsrapport. For virksomheder i 

Danmark, der betegnes som “store virksomheder”, er der jf. ÅRL §99a, et krav om at 

ledelsesberetningen skal suppleres med en ikke finansiel rapportering der indeholder en redegørelse 

for virksomhedens samfundsansvar (Danske love, no date). Store virksomheder er jf. erhvervsstyrelsen 

betegnet som virksomhedsklasse C stor og derover (Erhvervsstyrelsen, 2021). Disse virksomheder skal 

derfor afrapportere omkring deres samfundsansvar på lige fod med rapporteringen af de finansielle 

forhold. Men de frivillige standarder opstiller en række faktorer som er svære at måle på, hvorfor alle 

disse organisationer har været ude og lave frivillige standarder, som virksomhederne kan benytte sig 

af. Det er frit for virksomhederne at vælge mellem standarderne, og vælge den som passer bedst til 

deres virksomheds opsætning.   

 

Forskellige typer af frivillige standarder 

Der findes mange forskellige frivillige standarder, som virksomhederne kan vælge imellem. De som er 

mest udbredte og benyttede er følgende: 

- Carbon Disclosure Project, CDP 

- “CDP is a not-for-profit charity that runs the global disclosure system for investors, 

companies, cities, states and regions to manage their environmental impacts. The 

world’s economy looks to CDP as the gold standard of environmental reporting with 

the richest and most comprehensive dataset on corporate and city action (CDP, no 

date).” 

- Climate Disclosure Standards Board, CDSB 

- “The Climate Disclosure Standards Board (CDSB) is an international consortium of 

business and environmental NGOs. We are committed to advancing and aligning the 

global mainstream corporate reporting model to equate natural capital with financial 

capital (CDSB, no date).” 

- “We do this by offering companies a framework for reporting environmental 

information with the same rigour as financial information. In turn this helps them to 

provide investors with decision-useful environmental information via the mainstream 

corporate report, enhancing the efficient allocation of capital (CDSB, no date).”  

  

https://dev-cdsb.pantheonsite.io/sites/default/files/cdsb_framework_2019_v2.2.pdf
https://dev-cdsb.pantheonsite.io/sites/default/files/cdsb_framework_2019_v2.2.pdf
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- European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG 

- “EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group – is a private association 

established in 2001 with the encouragement of the European Commission to serve the 

public interest. Its Member Organisations are European stakeholders and National 

Organisations having knowledge and interest in the development of IFRS Standards 

and how they contribute to the efficiency of capital markets (EFRAG, no date).” 

- Global Reporting Initiative, GRI 

- “Our mission is to enable organizations to be transparent and take responsibility for 

their impacts, enabled through the world’s most widely used standards for 

sustainability reporting - the GRI Standards (GRI, no date).” 

- International Integrated Reporting Council, IIRC 

- “The International Integrated Reporting Council (IIRC) is a global coalition of 

regulators, investors, companies, standard setters, the accounting profession, 

academia and NGOs. The coalition promotes communication about value creation, 

preservation and erosion as the next step in the evolution of corporate reporting (IIRC, 

no date).” 

- International Organization of Securities Commissions, IOSCO 

- “The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is the 

international body that brings together the world's securities regulators and is 

recognized as the global standard setter for the securities sector. IOSCO develops, 

implements and promotes adherence to internationally recognized standards for 

securities regulation. It works intensively with the G20 and the Financial Stability 

Board (FSB) on the global regulatory reform agenda (IOSCO, no date).” 

- The Sustainability Accounting Standards Board, SASB 

- “The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is an independent nonprofit 

organization that sets standards to guide the disclosure of financially material 

sustainability information by companies to their investors. SASB Standards identify the 

subset of environmental, social, and governance (ESG) issues most relevant to 

financial performance in each of 77 industries. SASB also provides education and other 

resources that advance the use and understanding of its Standards (SASB, no date).” 

- Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD 

- “The Financial Stability Board established the TCFD to develop recommendations for 

more effective climate-related disclosures that could promote more informed 

investment, credit, and insurance underwriting decisions and, in turn, enable 



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

14 
 

stakeholders to understand better the concentrations of carbon-related assets in the 

financial sector and the financial system’s exposures to climate-related risks (TCFD, no 

date).” 

 

Disse standarder er alle sammen nogle, som virksomheder benytter rundt omkring i verden den dag i 

dag. Ulempen er blot, at virksomhederne har frit valg imellem disse standarder, hvilket resulterer i et 

komplekst rapporteringslandskab. Fordelene og ulemperne ved disse frivillige standarder bliver 

gennemgået mere dybdegående i Kapitel 2.3. Vi har valgt de nedenstående ud fra vores eget kendskab 

til disse standarder, samt at disse standarder er dem, som flest af respondenterne har refereret til i 

spørgsmål 5, som vi har gennemgået i analysekapitlet. Disse standarder vil vi uddybe, således at vi får 

et større kendskab til disse. 

 

SASB 

SASB er en NGO, som blev grundlagt i 2011 med formål at fastsætte bæredygtigheds 

rapporteringsstandarder, der viser, hvad gårsdagens præstation har af betydning for de efterfølgende 

dages udsigt. Lige pt. anerkender de globale investorer, SASB-standarder som en kernekomponent i 

en virksomheds ESG-rapportering. SASB-standarderne identificerer den del af de miljømæssige, 

sociale og ledelsesmæssige emner (ESG), der er mest relevant for de finansielle resultater i 

årsopgørelsen. SASB underviser samt leverer øvrige ydelser, der kan fremme forståelsen og dermed 

brugen af deres standarder (SASB, no date). 

 

TCFD  

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures var stiftet i 2015 af FSB (Financial Stability Board) 

med formål at offentliggøre finansielle klima relaterede risici, som kan benyttes af relevante 

interessenter (UNEP Finance Initiative, no date). TCFD’s formål er at styrke stabiliteten i den finansielle 

rapportering ved at forøge mængden af pålidelige oplysninger om de finansielle institutioners 

eksponering for klimarelaterede risici og muligheder, som vil sikre en større forståelse af klima risici 

og lette finansieringen i overgangen til en mere stabil og bæredygtig økonomi (TCFD, no date). 

 

Der er for bæredygtighedsrapporteringen, kommet strengere lovgivninger i slutningen af april 2020, 

da lovgivere i EU har vedtaget en europæisk klimalovgivning, som er en del af European Green Deal, 

som vil initiere et større engagement i net-zero2. I forbindelse hermed skal Corporate Sustainability 

 
2 Net-zero betyder at opnå en balance mellem CO2-udslip i atmosfæren og absorberingen af CO2 fra atmosfæren til 
kulstofdræn.  
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Reporting Directive (CSRD) forstærke de regler, som er introduceret af Non-Financial Reporting 

Directive (NFRD). Disse regler skal opfordre til, at flere aflægger bæredygtighedsrapporteringer ved at 

simplificere rapporteringerne, så der samtidig bliver oprettet en forbindelse til den finansielle del af 

års rapporteringen. Dette medfører at TCFD skal revidere deres standarder og strømline dem 

yderligere (Turner, 2021). 

 

GRI  

Kort fortalt, eksisterer Global Reporting Initiative (GRI) for at hjælpe andre organisationer med at blive 

transparente og hjælpe dem med at tage ansvar for deres indflydelse, med henblik på at skabe en 

bæredygtig fremtid. Dette gør de ved at opstille et fælles måleværktøj, hvor organisationer kan 

benytte dette værktøj til at måle og rapportere deres indflydelse. Deres formål er at hjælpe 

organisationer og virksomheder med at få kommunikeret selskabernes indflydelse på deres 

bæredygtighedsudfordringer, som kan være social velfærd, menneskerettigheder og global 

opvarmning. GRI blev stiftet i 1997 i Boston i USA, som følge af miljøskaderne der kom i kølvandet af 

olieudslippet i Alaska, da olietankskibet, Exxon Valdez, stødte på et rev. GRI’s initiativ var at skabe en 

mekanisme til at sikre, at virksomheder overholder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige etiske 

regler. Den første version af GRI’s guidelines (G1) blev offentliggjort i 2000, hermed var den første 

form for miljømæssige rapportering skabt. Siden 2000 har GRI offentliggjort tre yderligere guidelines 

indtil 2013, hvorefter de overgår til at udarbejde globale standarder til bæredygtighedsrapportering, 

som løbende bliver opdateret (GRI, no date). 

 

IIRC 

International Integrated Reporting Council (IIRC) er en stor international koalition af regulatorer, 

investorer, virksomheder, standard setters, revisions profession, akademikere og NGO’er. Koalitionen 

fremmer kommunikation om værdiskabelse og bevarelse som det næste trin i udviklingen af 

virksomhedens rapportering. IIRC’s mission er at etablere et mindset, der drejer sig om en integreret 

rapportering inden for almindelig praksis både i den offentlige og i den private sektor. Deres vision er 

at skabe en verden, hvor kapitalallokering og virksomhedsadfærd er tilpasset de bredere mål som 

finansiel stabilitet og bæredygtig udvikling gennem en cyklus af integreret rapportering og tænkning 

(IIRC, no date). IIRC har offentliggjort et rammeværktøj i januar 2021, hvor dette er brugt til at 

accelerere indførelsen af integreret rapportering på tværs af verden. 
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Den integrerede rapportering har til formål at: 

- Forbedre kvaliteten af information, som er tilgængeligt for interessenter med henblik på 

investering af kapital, hermed sikres en mere effektiv og produktiv fordeling af kapital. 

- Fremme en mere sammenhængende og effektiv tilgang til virksomhedsrapportering, der 
trækker på forskellige rapporterings discipliner samt formidler alle faktorer, der har en 
væsentlig påvirkning på en organisations evne til at skabe værdi over tid. 

- Forbedre ansvarlighed og forvaltning af den omfattende kapital (finansielt, produceret, 

intellektuel, menneskelig- og sociale forhold mv.) og dermed fremme en forståelse af disses 

selvstændighed. 

- Integrere en støtte lignende tankegang, beslutningstagende fremgangsmåde og handlinger, 

der fokuserer på at skabe værdi på både kort og lang sigt (IIRC, no date). 

 

2.3 Konklusion af den kravbaserede og den frivillige bæredygtighedsrapportering 

Den eneste kravbaserede bæredygtighedsstandard, der findes på nuværende tidspunkt i Danmark, er 

den som Årsregnskabsloven har indført i §99a. Dermed kan man sige, at denne er den eneste 

obligatoriske bæredygtighedsstandard for virksomheder i Danmark. Til gengæld har der været rig 

mulighed for standard settende organisationer at opstille deres egen version af 

bæredygtighedsstandarderne ud fra direktiver og vedtægter, såsom EU-direktivet og FN’s verdensmål. 

Da der findes så stor en mængde af frivillige bæredygtighedsrapporteringer, har det endt med, at der 

ikke er en harmonisering iblandt de standarder, som organisationerne har offentliggjort, og dermed 

sker der ikke harmonisering iblandt de bæredygtighedsrapporter, som virksomhederne offentliggør. 

Dette resulterer i, at det er komplekst og svært for interessenter at forholde sig til 

bæredygtighedsrapporteringerne og at sammenligne disse på tværs af virksomheder samt brancher. 

Denne kompleksitet forårsages af de mange frivillige standarder. IFRS Foundations konsultation er et 

godt bud på et arbejde, som kan samle op på denne problematik og sikre en mere harmoniseret og 

standardiseret bæredygtighedsrapportering. 
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For at konkludere på dette afsnit hvor vi har præsenteret henholdsvis de obligatoriske og de frivillige 

standarder, har vi valgt at opsummere fordele og ulemper i tabel 1, som ses nedenfor. 

 

 Fordele Ulemper  

Kravbaseret 
tilgang til 
bæredygtigheds
-rapportering 

- Ændrer den forretningsmæssige kultur da ledere 
vil holde sig over minimumskravet 
- De frivillige standarder vil ikke blive benyttet hvis 
der er kravbaserede rapporteringskrav 
- Sammenligneligheden bliver væsentligt større 
- Der bliver ikke rapporteret om negative 
resultater 
- Legal sikkerhed 
- Markeds kollaps 
- Reduktion af ikke diversifiable markedsrisici3 
- Omkostningsbesparelser 
- Standardisering 
- Ligelig behandling af investorer 

- Videns kløft mellem regulatorer og industrierne 
- “One size does not fit all” 
- Rigiditet i forbindelse med innovation 
- Begrænsning af effektivitet og 
konkurrencedygtighed (nogle virksomheder kan stå 
stærkere ved at rapportere om flere forhold end de 
som ikke gør det?) 

Frivillig tilgang 
til 
bæredygtigheds
-rapportering 

- Fleksibel  
- Nærhed til virksomheden  
- Sikkerhed for at overholde retningslinjerne ved at 
benytte frivillige standarder 
- Fælles interesser i industrierne, men ikke fælles 
interesse på tværs af industrierne  

- Interessekonflikter 
- Utilstrækkelige sanktioner 
- Der sker ikke håndhævelse af loven i samme 
udstrækning som hvis den var lovpligtig 
- Global konkurrence 
- Utilstrækkelige ressourcer 

Tabel 1: Fordele og ulemper vedrørende de frivillige og kravbaserede område. Tabellen er udarbejdet fra tabel i Wolniak & 
Hąbek, 2013. 

 

2.4 Revision af bæredygtighedsrapporteringer 

I forbindelse med vores analyse er det relevant for os at beskrive en del af selve revisionen af 

bæredygtighedsrapporteringer. Grunden til dette er, at et af IFRS Foundations spørgsmål i 

konsultationen blandt andet går på fastsættelse af væsentlighedsniveau samt revisionen heraf.  

 

ISAE 3000 er i 2013 blevet udarbejdet af IAASB og omhandler sikkerhed i forbindelse med ikke-

finansielle rapporteringer. IAASB er et uafhængigt standardiseringsorgan, der udsteder standarder, 

ligesom de internationale standarder for revision, retningslinjer for kvalitetskontrol og andre tjenester 

til støtte for international revision af regnskaber. Denne ISAE indeholder krav til og beskrivelse af, 

hvordan virksomheder skal opgøre deres ikke-finansielle rapportering med enten rimelig eller 

begrænset sikkerhed. IAASB har udarbejdet denne ISAE for at sikre, at virksomheder får foretaget 

 
3 Diversificerbar eller usystematisk risiko er en virksomhedsspecifik risiko sammenlignet med systematisk risiko, som er en 
branche, der er den specifikke risiko eller mere specifikt den risiko, der påvirker hele markedet eller sektoren. 
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kvalitetskontrol for at sikre, at de overholder etiske principper, herunder uafhængighedskrav (IAASB, 

2013).  

 

I forbindelse med omtalen og efterspørgslen af bæredygtighedsrapportering, har European 

Commission med deres guidelines i forhold til bæredygtighedsrapportering beskrevet, hvad dobbelt 

væsentlighedsniveau indebærer. I dette dokument henviser de til, at ifølge Non-Financial Reporting 

Directive (NFRD) skal en virksomhed oplyse information omkring miljømæssige, sociale, 

arbejdsforhold osv. i det omfang, som er nødvendig for at få en forståelse for virksomhedens ydeevne, 

udvikling og påvirkning på deres aktiviteter. Man kan derfor argumentere for, at klimarelaterede 

oplysninger hører inde under de miljømæssige forhold. I forbindelse med dette forklarer European 

Commission, at de i 2017 i forbindelse med deres ikke-bindende retningslinjer for ikke-finansiel 

rapportering introducerede et nyt element, som der med fordel skulle tages med i betragtningen, når 

man skal vurdere væsentligheden af ikke-finansiel rapportering. Dette omhandler princippet 

vedrørende dobbelt væsentlighedsniveau, som deles op i to faktorer, som også fremgår i figur 4 som 

fremgår i bilag 1. Den første faktor er i forhold til virksomhedens udvikling, som angiver en økonomisk 

væsentlighed, da det kan påvirke værdien af virksomheden. Som nævnt ovenfor, så skal de 

klimarelateret oplysninger offentliggøres, hvis det har en påvirkning på virksomhedens udvikling. 

Dette perspektiv er mest til interesse for investorerne. Den anden faktor er virksomhedens aktiviteter, 

som angiver væsentligheden af det miljømæssige samt sociale. Som der er nævnt ovenfor, så skal 

klimarelateret oplysninger også rapporteres, hvis det er en nødvendighed for at kunne forstå 

virksomhedens eksterne bivirkninger. Dette perspektiv har typisk mest interesse for borgere, 

forbrugere, medarbejdere og samfundet. Tilgangen til dobbelt væsentlighedsniveau dækker derfor 

både over den finansielle væsentlighed samt den miljømæssige- og sociale væsentlighed (European 

Commission, 2019).  
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3. Videnskabelig metode 

__________________________________________________________________________________ 

Videnskabelig metodekapitlet indeholder en beskrivelse af vores teoretiske tilgang til 

vidensproduktionen.  Derudover gennemgår vi til de videnskabelige teoriers videnselementer, som 

blandt andet indeholder begreber, dataudvælgelse samt empirien i opgaven.  

__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Vidensproduktion 

Vores teoretiske udgangspunkt vil ligge i en model der hedder Vidensproduktionens 

hoved/grundelementer og arbejdsgange, udarbejdet af Ib Andersen, hvor den er beskrevet i 

lærebogen Den skinbarlige virkelighed 2019. Vi har indsat figuren nedenfor.  

 
Figur 2: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang. Figuren er udarbejdet ud fra figur i Andersen 2013. 

 

Modellen er bestående af 4 grundelementer, som indgår i processen for opbyggelse af en opgave, 

elementerne ses i figuren ovenfor. Grundelementerne i modellen er problemformulering, teori, empiri 

og konklusion. Forbindelsen mellem elementerne kan ses i form af den analyse, der foretages i 

opgaven, syntesen hvor der samles op på analysen samt i vurderingen, hvor der kritiseres og 

diskuteres (Andersen, 2013).   

 

I vores opgave har vi fastlagt en problemformulering ud fra et udvalgt emne, herfra har vi præsenteret 

den teori, som vi har kunne koble vores problemformulering til. Vi har indsamlet og sorteret i data 

indenfor vores afgrænsede område, og vi har med den udvalgte empiri foretaget en analyse heraf. 

Resultaterne fra denne analyse har vi samlet op og konkluderet på analysen. Processen med at skrive 

opgaven er en iterativ dynamisk proces, hvor vi igennem hele opgaveskrivningen har cirkuleret tilbage 

til de forrige områder og tilrettet disse, så de er i overensstemmelse med opgavens udvikling.  
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3.2 Videnskabelige teoriers videnselementer 

I dette afsnit vil vi komme ind på de forskellige videnskabelige teoriers videnselementer og give en 

kort beskrivelse af vores valg, og hvordan de udvalgte elementer er anvendelige i vores opgave. Vi vil 

komme ind på elementer som induktivt teori grundlag, empiri, modeller og kvantitativ metode vs. 

kvalitativ metode.  

 

Induktivt, deduktivt og abduktivt 

Vores opgave og vores tilgang til materialet i opgaven lægger op til, at vi skriver vores opgave på et 

abduktivt grundlag. Abduktiv er en blanding af en induktiv og deduktiv tilgang. 

 

Vores opgave starter ud i IFRS Foundations konsultationen med de dertilhørende høringssvar, som 

kan betegnes som sande argumenter i et forsøg på at forklare en problemstilling. Selve IFRS 

Foundations konsultation bliver klassificeret som en induktiv tilgang, da denne kan betegnes som et 

undersøgelsesdesign, hvor der ingen teori findes til. Senere i opgaveskrivningen, når vi har haft tid til 

at læse og forstå IFRS Foundations konsultation, har vi kunnet lede efter teorier, som vi har kunnet 

tillægge konsultationen i vores opgave. Herfra har vi testet om vi kan overføre vores viden omkring 

IFRS Foundations konsultation til teorien, som vi har læst op på. Dette er en deduktiv tilgang. I vores 

opgave kommer vi dermed til løbende at formulere vores hypoteser, som vi vil undersøge og 

efterprøve. Samtidig vil vi løbende forbedre vores hypotese når vi løbende opnår et større kendskab 

til området og opnår en større viden (DIO, 2017). Denne opgave er skrevet i en iterativ proces, hvor vi 

konstant har cirkuleret frem og tilbage mellem induktiv og deduktiv tilgang, når vi har dykket længere 

ned i materialet, og det data vi har udvalgt, hvorefter vi har fundet teorier, vi har kunnet lægge vores 

nyfundne viden op på. Kort sagt kan abduktion beskrives som noget man ser og ikke forstår, hvorefter 

man opstiller hypoteser omkring det, man har set og ikke har forstået. Til sidst finder man en teori, 

der passer bedst til de udfald, som man har erkendt at finde sted (Persson, 2017). 

 

Begreber 

Dette afsnit bruger vi til sprogligt at afgrænse det emne, som vi har valgt at undersøge. Vi har i vores 

indsamling af data indhentet 570 høringssvar fra IFRS Foundations konsultation. Vi har indhentet disse 

høringssvar i januar måned, hvor deadline for uploading af svarene var d. 31. december 2020. Ud fra 

de høringssvar der er uploadet ved deadline, har vi sorteret disse ud fra forskellige kriterier såsom 

respondent type (organisation, forening, institut mv.), gruppe (virksomheder, regnskabsstandard 
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sætter, revisionsfirmaer, NGO’er mv.), region og land. Den totale liste over attributterne findes senere 

i opgaven under kapitel 4.2 Attributter til kodningen.  

 

Dataudvælgelse 

Der findes mange former for udvælgelse af data, den metode vi har benyttet, vil blive beskrevet i dette 

afsnit. Der findes simpel tilfældig udvælgelse, stratificeret udvælgelse, klyngeudvælgelse, komplekse 

stikprøveplaner og ikke sandsynlighedsbaseret udvælgelse (Andersen, Hansen og Klemmensen, 2012). 

Alle disse metoder har en forskellig tilgang, hvortil de udvælger stikprøver til gennemgang fra en 

population. Den metode vi finder mest passende til vores opgave, er klyngeudvælgelsen. Ved brug af 

klyngeudvælgelsen opdeler man først populationen i klynger efter et opsat kriterie, der kan adskille 

hele populationen. For vores opgave har vi valgt at afgrænse os på baggrund af deres geografiske 

lokation. Her har vi først valgt de europæiske lande inklusive Storbritannien, da der ved størst 

sandsynlighed vil blive opsat standarder, som er gældende for alle lande, der er en del af den 

europæiske union. Derudover har vi en formodning om, at Storbritannien vil følge med i disse nye 

standarder, da de allerede er så vel integreret i de allerede eksisterende standarder. Vi har tilmed 

valgt Europa, da vi bor og arbejder i Danmark, hvorfor interessen falder os naturligt på Europa, men 

også at IFRS Foundation har hovedsæde i Storbritannien. Dermed er det mere interessant at se, hvad 

der er af forslag i nabolaget. Denne første opdeling kan kaldes “klynger”. Herefter vælger man enheder 

i disse “klynger”. I vores tilfælde har vi efter den geografiske udvælgelse, valgt at kigge på to 

respondentgrupper for at kunne være i stand til at sammenligne disse, hvorfor vi blot har valgt to. Vi 

har ved gennemgang og klassificering af alle respondenter identificeret en lang række forskellige 

typer. Disse er nærmere beskrevet under kapitel 4.2 Attributter til kodningen senere i opgaven. Herfra 

har vi gjort os nogle tanker ved hver gruppe, og vi er kommet frem til at vi synes virksomheder og 

standard setters er de mest interessante at analysere på. Da virksomheder er almene virksomheder, 

der årligt skal aflægge årsrapporter, og er de som skal tilrettelægge sig nye standarder, hvorved de 

nye standarder vil have den største effekt på denne del af populationen, har vi udvalgt dem. Dermed 

har vi samtidig valgt standard setters, da disse omhandler organisationer som XBRL international, 

Austrian Financial Reporting and Auditing Committee of Accountancy Europe. Disse organisationer er 

også meget interessante at kigge på, da disse vil se en stor effekt i deres hverdag, hvis der bliver 

implementeret nye standarder. Disse organisationers hverdag består i at indsamle, behandle, 

formulere og præsentere deres data til politikere samt beslutningstagere, både i den private men også 

i den offentlige sektor, vil disse nye standarder have en væsentlig effekt (Accountancy Europe, no 

date). 

 



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

22 
 

Da vi udvælger vores stikprøver ud fra en klyngeudvælgelse metode, vil vi dermed også udvælge efter 

en kendt sandsynlighed. Når dette er sagt, så er vi også klar over at fejlmargen er større ved denne 

udvælgelsesmetode frem for en simpel tilfældig udvælgelse. Dette er vi klar over, men det mest ideelle 

ville være at foretage en analyse af alle 570 høringssvar, hvilket IFRS Foundation arbejder på i løbet af 

2021. 

 

Empiri i opgaven 

Empiri er en betegnelse for alt materiale der kan bruges i forbindelse med en opgave skrivning. Det 

kan for eksempel være tekster, observationer, tal og statistikker, kilder, cases, teorier mv. I vores 

opgave fremgår empirien både i form af IFRS Foundations konsultation samt høringssvarene hertil. 

Denne empiri har vi kunnet behandle og fremmane data ud fra. I vores opgave bruger vi empirien som 

analyseobjekt. Dette medfører at vi kan skabe en bro mellem teorien og praksis således, at teorien 

ikke kommer til at stå løsrevet. En fordel, som det giver ved at have vores empiri med i opgaven, er, 

at problemorienteringen bliver konkret forholdsvist hurtigt i vores opgave. I vores opgave med vores 

empiri, er der mulighed for både at analysere, diskutere og vurdere empirien, da det er muligt at se 

på problemstillingen fra mange forskellige synsvinkler (Rienecker & Jørgensen, 2017). 

 

Empirien i vores opgave kan betegnes som værende kvalitativ. Da vi har fokuseret på en snæver del 

af den samlede empiri, har vi hermed kunnet opstille en snæver problemformulering og en snæver 

analyse. Da vi begrænser os i dette omfang, ved kun at kigge på 10 % af den samlede population, har 

vi dermed også begrænset vores konklusion, da vi ikke kan udtale os generelt om alle 570 høringssvar. 

Men vi er derimod i stand til at udtale os om det, der gælder for lige præcis de elementer, som vi har 

undersøgt. De øvrige elementer der indgår i udvælgelsen af empiri såsom forberedelsen, de metodiske 

forudsætninger og de informanter, som dataene udgør, er nærmere beskrevet i kapitel 4. Empirisk 

metode. 
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4. Empirisk metode 

__________________________________________________________________________________ 

I kapitlet for empirisk metode forklarer vi, hvad kodning er, og hvad det indebærer i forhold til vores 

empiri. Herefter er attributterne blevet oplistet og forklaret, da det udgør vores indledende arbejde 

inden kodningen. Dernæst bliver vores data valg beskrevet, hvorefter der kommer et resume af IFRS 

Foundations konsultation, da den ligger til grund for hele vores hovedopgave. Til sidst er kode 

strukturen i systemet Nvivo gennemgået, for at give læseren en bedre forståelse for spørgsmålene til 

analysen.   

__________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Kodning 

Kodning af kvalitative data er en proces, hvor den kvalitative data opdeles i mindre og relevante dele 

og navngives. For at kunne arbejde med data, er denne proces meget vigtig, da det vil overskueliggøre 

det samlede datasæt. Ved systematisk at tildele kategorier og underkategorier til data, bliver det 

muligt at observere og analysere fænomener og dermed opdage tendenser, strukturer og forskelle i 

høringssvarene. Enkelte ord, udsagn eller hele stykker kan kodes til en eller flere kategorier, hvilket 

gør det muligt at forbinde og sammenligne tekststykkerne i forhold til hinanden og herved skabe et 

kvantitativt overblik over den kvalitative data. Det skal dog pointeres, at der stadig er tale om en 

kvalitativ analyse, eftersom det for analysen er vigtigere, at de enkelte begreber kobles sammen med 

bestemte ord eller artikulationer, end at enkelte begreber eller artikulationer opstår numerisk ofte. 

Herudover er der to former for kodning, som er en åben og lukket kodning. I en åben kodning handler 

det om, at man genererer koder ud fra datamaterialet, som i dette tilfælde er en blanding af IFRS 

Foundations konsultation og høringssvarene hertil. Den lukkede kodning indebærer, at man koder 

teksten ud fra på forhånd definerede koder. Det vil derfor sige, at man typisk ikke genererer koder 

løbende. Da der i konsultationen allerede var defineret elleve spørgsmål til læseren, så går det i 

retningen af en lukket kodning, da vi i starten opstillede vores koder ud fra de elleve spørgsmål og 

svarmulighederne hertil. Dog er nogle af de elleve spørgsmål meget åbne, hvilket har betydet, at vi 

løbet af vores kodning har skulle tilrette vores koder, så de ramte mere præcis i forhold til 

høringssvarene (Andersen, Hansen og Klemmensen, 2012). 

 

Kodningen af det empiriske materiale, det vil sige konsultationen og høringssvarene hertil, er 

foretaget i computerprogrammet Nvivo. Dette program er udviklet til at håndtere store mængder af 

empirisk tekst materiale, hvorfor anvendelsen af Nvivo giver god mulighed for at arbejde mere 

systematisk og opnå en bedre udnyttelse af empirien. I de efterfølgende underkapitler fremgår 
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attributterne til kodningen samt vores slutkodeliste i forbindelse med de elleve spørgsmål. De to ting 

er med til at forme vores tilgang til kodningen samt at højne analysens reliabilitet, i det man som 

læseren kan vurdere, om det kodede tekststykke indholdsmæssigt faktisk udtrykker det, som koden 

ønsker at måle. Dette er samtidig fundamentalt i forhold til at sikre undersøgelsens målingsvaliditet. 

Afsættet for kodningen starter i en deduktiv tilgang, da kodningens overkategorier er givet på forhånd 

i forbindelse med de elleve spørgsmål i IFRS Foundations konsultation. Derefter bevæger vores 

kodning hen i en mere induktiv tilgang, da underkategorierne er fremkommet i forbindelse med 

bearbejdningen af empirien. Underkategorierne til de elleve spørgsmål er således blevet skabt ved at 

undersøge det empiriske materiale og definerer betydningerne heri (Andersen, Hansen og 

Klemmensen, 2012). 

 

4.2 Attributter til kodningen 

Inden vi kunne starte med vores kodning af høringssvarene, så har vi gennemgået alle 570 høringssvar 

for at kunne gruppere det op på forskellige attributter, som vi har listet op nedenfor. Ud fra disse 

attributter har vi kunne afgrænse os til nogle bestemte respondentgrupper, samt hvilken region 

organisationen og virksomheden holder til. I nedenstående tabel fremgår de attributter, som vi har 

grupperet de 570 høringssvar indenunder, som vi derefter har foretaget afgrænsning på. Dette 

kommer vi yderligere ind på under kapitel 4.3 Data valg. 

 

Respondent type Forbund, Forening, Individuel person, Institut, Organisation, Privat 

virksomhed. 

Respondentens navn Navnet(e) på den/de personer, der har underskrevet 

kommentarbrevet.  

Virksomhedens navn Navnet(e) på den/de organisation(er), der sendte 

kommentarbrevet. 

Gruppér respondenten  Akademikere, Regnskab standard sættere, Revisionsfirmaer, 

Kapitalmarked myndigheder, Sammenslutninger, Finansielle 

institutter, Institutter, Mellemstatslige, Investorer, NGO’er, 

Politikere, virksomheder (undtagen finansielle institutter), 

Tilsynsmyndigheder, Statsautoriseret revisorer, Bæredygtigheds 

profession, Bæredygtigheds standard sættere, Andre (dvs. ingen af 

ovennævnte). 
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Region Afrika, Asien, Europa, International, Nordamerika, Oceanien, 

Sydamerika. 

Lande Personens, organisationens eller foreningens opholdsland/stiftelses 

land. I tilfælde af foreninger, der repræsenterer internationale 

medlemmer, er der brugt kategorien "International". 

Tabel 2: Egen konstruktion med udgangspunkt i Reuter & Messner, 2015. 

 

4.3 Data valg  

I forhold til data valget, så laver man automatisk en afgræsning af hensyn til hovedopgavens 

størrelsesmæssige omfang og indhold. IFRS Foundation har i alt modtaget 570 høringssvar, som vi har 

grupperet op på forskellige faktorer. Disse er beskrevet i kapitel 4.2 Attributter til kodningen.  Vi har 

foretaget tre større afgrænsninger ud af de 570 høringssvar, de er beskrevet i kapitel 3.2 under 

Dataudvælgelse.  To af afgrænsningerne går på, at vi kun forholder os til to respondentgrupper, hvilket 

er standard setters og virksomheder i Europa og UK. Den sidste større afgrænsning går på de elleve 

spørgsmål, som IFRS Foundation har i deres konsultation. Her fokuserer vi primært på syv af 

spørgsmålene, som omhandler bæredygtighedsrapportering og væsentlighedsniveau.  

 

 
Figur 3: Fordeling af respondentgrupper for respondenter i Europa og UK. 
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Ovenstående pie chart er lavet ud fra vores gruppering af høringssvarene, hvor den kun viser de 

respondentgrupper, som er fra Europa og UK. Man kan her se, hvordan respondentgrupperne er 

fordelt i Europa og UK, som er de to regioner, som vi har valgt at afgrænse os til. De to populationer, 

der er fremhævet, viser andelen af hhv. accounting standard settere og virksomhederne, som er de 

to respondentgrupper vi har afgrænset os til.  

 

4.4 Resume af IFRS Foundation konsultation 

Dette kapitel er et kort resume af IFRS Foundations konsultation. Dette resume er med i opgaven for 

at give en intro og en bedre forståelse for de elleve spørgsmål, som IFRS Foundation har stillet, og som 

vi i vores opgave har lavet en kodning på.   

 

På baggrund af et initiativ fra IFRS Foundation har en ekspertgruppe forberedt et 

konsultationsdokument med henblik på at definere efterspørgslen på bæredygtighedsrapportering fra 

diverse interessenter. I konsultationsdokumentet undersøges det blandt andet også, om IFRS 

Foundation skal bistå med administrationen om standarder inden for bæredygtighedsrapportering, 

og hvordan de eventuelt bedst muligt ville kunne løse denne opgave.  

 

Denne ekspertgruppe har igennem flere forskellige afsnit i dokumentet gjort læser opmærksom på, at 

der de seneste år har været en konstant stigning i efterspørgslen vedrørende klare linjer for 

bæredygtighedsrapportering. Denne efterspørgsel kommer fra flere forskellige interessenter, som 

både er investorer, centralbanker, den privat og den offentlige sektor. De har samtidig kunne 

konkludere, at der er et stort behov for at kontinuerligheden og sammenligneligheden bliver forbedret 

i rapporteringen. Derudover kommer de også ind på, hvordan og hvorfor efterspørgslen er der hos de 

enkelte interessenter. For eksempel er der en efterspørgsel hos den private sektor, da der er en 

stigende forpligtelse om at rapportere om virksomhedens bæredygtighed ud fra reguleringer og 

ønsker fra markedet og kundesegmenter samt efterspørgslen hos investorer. Samtidig er der for 

eksempel også en stigende efterspørgsel hos revisionsfirmaer, da de kan assistere de enkelte 

virksomheder med at følge de eksisterende og eventuelle nye rammer inden for 

bæredygtighedsrapportering.  

 

Ekspertgruppen kommer også ind på, om og hvordan IFRS Foundation kan bidrage med en større 

kontinuerlighed af bæredygtighedsrapportering. Her beskriver de blandt andet, at IFRS Foundations 

mission og vision er at udvikle standarder, som kan medbringe gennemsigtighed, ansvarlighed og 

effektivitet, til det finansielle marked i verden. Da IFRS Foundations arbejde blandt andet er til for 
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offentlighedens bedste interesse ved at sikre tillid, vækst og langsigtet finansiel stabilitet i den globale 

økonomi, har de valgt at prøve at imødekomme den stigende efterspørgsel ved hjælp af 

konsultationen. IFRS Foundations afdeling som udarbejder standarder, er IASB (International 

Accounting Standards Board), som også er et medlem af CRD (Corporate Reporting Dialogue), som 

stræber efter at styrke samarbejde, koordination og samspil mellem dem som udarbejder 

standarderne og dem som udvikler rammerne for rapporteringen. 

 

Der er i konsultationen lavet en oversigt over tre forskellige udfald til tre dertilhørende scenarier 

vedrørende håndteringen af bæredygtighedsrapportering og udarbejdelsen af nye standarder 

vedrørende afrapporteringen. Det første scenarie er at bibeholde status quo, hvilket betyder, at IFRS 

Foundation skulle beholde deres nuværende struktur. Ved dette scenarie vurderer ekspertgruppen, 

at opretholdelse af IFRS Foundations nuværende struktur vil medføre at kompleksiteten af 

bæredygtighedsrapporteringen ikke vil blive reduceret eller at sammenligneligheden af 

virksomhedernes SDG-rapportering ville blive større. Risikoen for at fejle ved at implementere dette 

ville være meget lav for IFRS Foundation, derimod ville denne løsning ikke være til så stor gavn for 

interessenterne.  

 

Det andet scenarie omhandler, at IFRS Foundation kunne facilitere og harmonisere de allerede 

eksisterende initiativer, hvilket kunne hjælpe med at nedbringe graden af kompleksiteten vedrørende 

bæredygtighedsrapporteringen ved hjælp af afklaring for de nuværende standarder. Dog medbringer 

denne tilgang en lige så stor risiko for at der sker en fragmentering af SDG’erne som til sidst kan 

medføre at kompleksiteten stiger. 

 

Det tredje og sidste scenarie omhandler, at IFRS Foundation opretter et SSB (Sustainability Standards 

Board), som skal fungere som den nye opretter og facilitator af standarder vedrørende ikke-finansiel 

rapportering. I scenariet beskriver IFRS Foundation, at SSB som udgangspunkt vil arbejde med allerede 

eksisterende initiativer og videreudvikle disse. Dette scenarie vurderer ekspertgruppen at være det 

bedste scenarie, da det bedst muligt ville kunne nedbringe kompleksiteten og dermed opnå den 

største sammenlignelighed og kontinuerlighed iblandt de forskellige virksomheders ikke-finansielle 

rapporteringer.  

 

Da ekspertgruppen selv vurderer, at opførelsen af SSB vil være den bedste løsning, har ekspertgruppen 

allerede meldt ud, at de vil samarbejde med IASB og TCFD, hvor disse tre enheder ville kunne drage 

fordele af hinanden og den stigende samhørighed af både finansiel rapportering og 
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bæredygtighedsrapportering. I forbindelse med scenarie tre, som indebærer dannelsen af SSB, har 

ekspertgruppen også allerede opsat nogle kriterier for succes. Disse kriterier er for eksempel at opnå 

et tilstrækkeligt niveau af global støtte fra de offentlige myndigheder, globale regulatorer og 

markedets interessenter, herunder investorer. Derudover er det et kriterium, at de skal have den 

nødvendige økonomiske støtte for at kunne oprette en ny komite. Til sidst skal de sikre at IFRS 

Foundations nuværende mission og ressourcer ikke bliver påvirket negativt af oprettelsen af SSB. 

Selvom ekspertgruppen mener, at oprettelsen af SSB vil være den bedste løsning, har de i 

konsultationen givet læseren mulighed for at komme med deres mening til oprettelsen. Dette har de 

gjort, da man kunne forestille sig, at nogle interessenter ville være bekymret for, at igangsættelsen af 

SSV ville have en negativ påvirkning på de nuværende reguleringer og standarder. For at kunne få så 

mange svar og meninger som muligt, så har ekspertgruppen til sidst i konsultationen opstillet elleve 

spørgsmål, som de ønsker svar på fra respondenterne, som både har kunne være virksomheder, 

organisationer og individer. De elleve spørgsmål danner grundlaget til vores kodning og kodestruktur, 

som vi beskriver yderligere under kapitel 3.5 Kodestruktur. IFRS Foundation er selv i gang med at kode 

de forskellige høringssvar, hvor de derefter laver en analyse og konklusion på konsultationen. De 

forventer at have denne analyse og konklusion klar i midten af 2021 (IFRS Foundation, 2020).  

 

4.5 Kodestruktur 

Nedenfor fremgår vores kodestruktur, som vi har anvendt til vores kodning i Nvivo. Som vi har nævnt 

tidligere i opgaven, har vi udvalgt respondenttyperne standard setters og virksomheder, som befinder 

sig i Europa og UK. De udvalgte respondenter udgør tilsammen 52 høringssvar. Vi har derfor for de 52 

høringssvar grupperet dem op på nedenstående koder, så vi derefter har kunne foretage analyse af 

udfaldene. Der er syv spørgsmål ud af de elleve, som vi primært har fokuseret på i vores analyse. De 

udvalgte spørgsmål er markeret med en farve, så det fremgår tydeligt, hvilke vi har valgt at fokusere 

på.  

 

Spørgsmål 1 Er der behov for et globalt sæt af internationalt anerkendte standarder for 

bæredygtighedsrapportering?  

Svarmuligheder (a) Hvis ja, bør IFRS Foundation spille en rolle i fastsættelsen af disse 

standarder og udvide dens standard udstedelse til dette område?  

- Nej 

- Ja 

- Ja, under bestemte forhold 
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- Ved ikke 

 

(b) Hvis ikke, hvilken tilgang skal der vælges?  

 

Spørgsmål 2 Er oprettelsen af en bestyrelse for bæredygtighedsstandarder (SSB), der 

opererer under IFRS Foundation ledelsesstruktur, en passende tilgang til at 

opnå yderligere konsistens og global sammenlignelighed i 

bæredygtighedsrapportering?  

Svarmuligheder - Nej 

- Ja  

- Ja, under bestemte forhold 

- Ved ikke 

 

Spørgsmål 3 Har du nogen kommentarer eller foreslåede tilføjelser til kravene til succes, 

som anført i afsnit 31 (herunder kravene til opnåelse af et tilstrækkeligt 

finansieringsniveau og opnå det passende niveau af teknisk ekspertise)?  

 

Spørgsmål 4 Kunne IFRS Foundation bruge sine forbindelser med interessenter til at 

støtte adoptionen og konsekvent anvendelse af SSB-standarder globalt? 

Hvis ja, på hvilke betingelser?  

 

Spørgsmål 5 Hvordan kunne IFRS Foundation bedst bygge videre på, og arbejde med, de 

eksisterende initiativer i bæredygtighedsrapportering for at opnå yderligere 

global konsistens?  

Svarmuligheder - Carbon Disclosure Project (CDP) 

- Climate Disclosure Standards Board (CDSB) 

- European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 

- EU NFI 

- Global Reporting Initiative (GRI) 

- International Integrated Reporting Council (IIRC) 
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- International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

- Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 

- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

- Andre (dem som er grupperet op på her, har ikke kommet med 

nogle konkrete samarbejdspartnere, som er listet op i dette 

svarmulighed) 

 

Spørgsmål 6 Hvordan kunne IFRS Foundation bedst bygge videre på, og arbejde med, de 

eksisterende jurisdiktionelle initiativer til at finde en global løsning til 

konsekvent bæredygtighedsrapportering?  

 

Spørgsmål 7 Hvis IFRS Foundation skulle oprette en SSB, skulle det i første omgang 

udvikle klimarelateret finansiel oplysning, før de potentielt udvider sit 

ansvarsområde til andre områder af bæredygtighedsrapportering?  

Svarmuligheder - Nej 

- Ja 

- Ja, under bestemte forhold 

- Ved ikke 

- Andet 

 

Spørgsmål 8 Skulle en SSB have en fokuseret definition af klimarelaterede risici eller 

overveje bredere miljømæssige faktorer?  

Svarmuligheder - Ja, til klimarelaterede risici 

- Ja, til at overveje bredere miljømæssige faktorer 

- Ved ikke 

 

Spørgsmål 9 Er du enig i den foreslåede tilgang til væsentlighed i afsnit 50, som kunne 

tages af SSB?  

Svarmuligheder - Nej 
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- Ja  

- Ved ikke 

 

Spørgsmål 10 Bør de bæredygtighedsinformationer, der skal oplyses, revideres eller være 

underlagt ekstern assurance? Hvis ikke, hvilke forskellige former for 

assurance ville være acceptabelt for at de oplyste informationer vil være 

pålidelig og beslutningsnyttig?  

Svarmuligheder - Nej 

- Ja 

- Ved ikke 

 

Spørgsmål 11 Interessenter er velkomne til at fremsætte andre kommentarer eller 

relevante forhold til vores overvejelse.  
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5. Teori  

__________________________________________________________________________________ 

Dette kapitel præsenterer den teoretiske ramme, hvor vi blandt andet beskriver legitimitetsteorien og 

interessentteorien. Herudover kommer vi ind på teorien vedrørende kodning af konsultationer inden 

for bæredygtighed, hvor vi fokuserer på begreb ’lobbying behaviour’. Til sidst beskrives konceptet om 

accountability, som er en vigtig term inden for ikke-finansiel rapportering. Med disse teorier er det 

muligt at få en bedre forståelse for respondenternes høringssvar.  

__________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Interessentteori 

Denne teori antager, at der er interessenter, både i grupper og individuelt, der med fordel for 

virksomheders præstation, kan identificeres. Dette mener man, da nogle interessenter kan have så 

stor indflydelse, at de kan påvirke virksomhedens præstation både negativt og positivt. Der er to 

former for interessenter, som kan deles op i primært og sekundære interessenter. De primære 

interessenter er defineret således, at de er nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, da 

virksomheden for uden disse ikke kan overleve. Derimod er de sekundære interessenter dem, der 

enten kan påvirke eller influere virksomheden, men de kan også påvirkes eller influeres af 

virksomheden. Det vil derfor sige, at de sekundære interessenter ikke er essentielle for virksomhedens 

overlevelse ligesom de primære var (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Herudover kan interessentteorien opdeles i to afgreninger, som er den normative forgrening og den 

positive forgrening. Den normative forgrening er et “etisk kompas”, som både omhandler de primære 

og sekundære interessenter. I denne forgrening har begge interessenter ret til at have lige rettigheder 

og blive behandlet på samme vilkår af virksomheden. Derudover er der i den normative forgrening 

nogle minimumsrettigheder, som for eksempel kan være en fair løn og et trygt arbejdsmiljø. Ud over 

minimumsrettighederne, så går den normative forgrening også på, at alle interessenter har krav på at 

blive informeret omkring, hvordan virksomheden påvirker dem. Dette gælder også, selvom 

interessenten ikke benytter denne oplysninger (Deegan & Unerman, 2011). 

 

I den positive forgrening antager man, at virksomhedens ledelse har et ledelsesmæssigt fokus på en 

specifik interessentgruppe af organisationens interessenter, som de vælger at tilgodese i forhold til 

deres specifikke behov. Den form for interessenter vil hovedsageligt være de primære interessenter, 

da de er nødvendige for organisationens overlevelse. Dette hænger også sammen med, at 

virksomheden på den måde vurderer, at det er deres primære interessenter, der er mest essentielle 
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og indflydelsesrige. Da ledelsen i denne forgrening skal ind og vurdere de primære interessenters 

behov, så bliver det vurderes ud fra tre faktorer, som er følgende; legitimitet, magt og services-behov. 

Legitimitet går på, hvordan interessenternes værdier og normer er i overensstemmelse med 

samfundets værdier og normer, og hvordan dette bliver overholdt. Definitionen på magt er, hvor 

meget den eller de specifikke interessenter har af indflydelse og på den måde kan påvirke 

virksomheden. Den sidste faktor er serviceringsbehovet, som man definerer ud fra, hvor hurtigt 

organisationen skal reagere og tilpasse sig til deres interessenters behov (Deegan & Unerman, 2011). 

 

5.2 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorien bygger primært på, at virksomheder forsøger at prioritere deres 

forretningsaktiviteter, så de er inden for de værdier og normer, som interessenterne og samfundet 

har opstillet for den pågældende virksomhed. Det er vigtigt for virksomheder at tilpasse sig samfundet 

og interessenterne og dermed være omstillingsparate, da interessenternes holdning, værdier og 

normer ikke er statiske, men derimod dynamiske. Interessenterne dynamiske tankegang kan og vil 

ændre sig i forbindelse med udviklingen i samfundet og generelt i verden (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Denne teori handler endvidere om antagelsen af den “sociale kontrakt” mellem det omkringliggende 

samfund og organisationen. I kontrakten har samfundet både eksplicitte og implicitte forventninger 

omkring, hvordan virksomheden skal og bør føre sine forretningsaktiviteter. Her kan man blandt andet 

også sige, at lovgivningen er den eksplicitte faktor, da det er nogle love og standarder, som er 

formuleret direkte og åbenlyst, så det for det meste ikke kan misforstås. Derimod er samfundet den 

implicitte faktor, da de primært antyder noget, eller lader noget forstå uden, at det bliver udtrykt 

direkte. Det kan derfor være svært for virksomhederne at være helt sikker på samfundets holdninger 

og værdier, da det også kan være forskelligt fra individ til individ.  

I de seneste årtier har der været betydeligt store ændringer i hvilke forventninger samfundet og 

interessenterne har haft til virksomhederne. Til at starte med blev de forskellige virksomheder 

primært målt på deres profit grundlag. Men gennem de seneste årtier er virksomhederne også 

begyndt at blive målt på, hvor meget de har engageret sig i sit arbejde med de miljømæssige-, 

medarbejder- og sociale forhold. Dette kan blandt andet også ses ved de etablerede 17 verdensmål. 

Ifølge teorien kan det få fatale konsekvenser for en organisation, hvis den ikke kan leve op til de 

forventninger, som samfundet og interessenterne forventer af dem (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Det vigtigste grundlag for at virksomhederne kan overholde den “sociale kontrakt”, er at den skal 

fremstå legitim overfor samfundet og interessenterne. Deres legitimitet kan blive væsentligt 
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forværret, hvis de ikke formår at rapportere i en så tilstrækkelig grad, som interessenterne forventer. 

Det er derfor vigtigt, at virksomhedernes ikke-finansiel rapportering viser deres forretningsaktivitet 

klart og tydeligt, da det kan have fatale konsekvenser, hvis de ikke rapporterer tilstrækkeligt i forhold 

til diverse forventninger. Derudover kan virksomhedens legitimitet også blive svækket, hvis der 

kommer ukendt viden og informationer ud til samfundet, som for eksempel kan blive offentliggjort 

gennem nyhedsmedier. Deres ikke-finansiel rapportering skal derfor også være troværdig og 

fyldestgørende, hvor de for eksempel ikke har skjult deres mindre gode resultater (Deegan & 

Unerman, 2011). 

 

Der er flere teorier og metoder omkring, hvor og hvordan virksomhederne kan anvende de forskellige 

legitimitetsstrategier. En af strategierne går blandt andet på, at virksomheden allerede har 

gennemgået forslag til nødvendige handlinger, som virksomheden kan udføre i tilfælde af, at deres 

legitimitet er blevet forværret (Dowling & Pfeffer, 1975). Her nævnes det blandt andet, at 

virksomheden med fordel kan anvende diverse kommunikationsværktøjer til at påvirke værdierne og 

normerne i samfundet, så disse passer til organisationens forretningsaktiviteter. En anden strategi kan 

også være, at den givne virksomhed ændrer deres forretningsaktivitet, så de tilpasser sig de 

nuværende værdier og normer og samfundet, så der på den måde kan genvindes legitimitet (Deegan 

& Unerman, 2011; Dowling & Pfeffer, 1975). 

 

Interessentteorien og legitimitetsteorien bygger begge på, at virksomheden skal ses i en større 

sammenslutning, og de to teorier på den måde både kan styrke og komplementerer hinanden. 

Virksomheden kan både blive påvirket af samfundet, men de kan på samme tid også være dem, som 

påvirker samfundet, hvorfor det går begge veje. Den største forskel på de to teorier er, at 

legitimitetsteorien fokuserer på samfundet som helhed, men interessentteorien er bygget op på 

forskellige grupper af interessenter og forgreninger heraf. Derudover kan man sige, at det er essentielt 

for virksomhederne, at de gør brug af virksomhedsrapporter, som blandt andet kan være årsrapporter 

og ESG-rapporter. Dette er en vigtig del, da de på den måde kan nå ud til deres interessenter og oplyse 

dem om, hvordan virksomheden tilgodeser deres værdier og forventninger (Deegan & Unerman, 

2011). 

 

5.3 Lobbying behaviour 

I 2011 opstillede International Integrated Reporting Council (IIRC) en konsultation vedrørende 

lobbying i det integrerede rapporteringsværktøj. Formålet med konsultationen er at kaste lys over 

egenskaberne vedrørende lobbying og den afgørende faktor vedrørende deres lobby adfærd. Denne 
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konsultation var som udgangspunkt den første til at udforske lobbying behaviour i forskellige 

virksomheder. I forbindelse med konsultationen modtog IIRC nogle høringssvar, som er den, som 

ligger til grund for deres analyse. Derudover er deres analyse opstillet ud fra Sutton’s (1984) rationale 

valgmodel for lobby virksomheder og ved fund fra eksisterende finansielle regnskab lobbying 

(Messner, 2015). Lobbying behaviour handler primært om, at interessegrupper eller organisationer 

forsøger at lave en organiseret påvirkning på for eksempel embedsmænd og politikere til at tage 

bestemte hensyn i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af nye love, planer osv. (Reuter & 

Messner, 2015). 

 

Resultaterne af denne konsultation gav IIRC en bedre forståelse af den politiske karakter vedrørende 

implementering af nye standarder i forbindelse med den integreret rapportering. IIRC observerede 

blandt andet også en aktiv lobbying behaviour af bæredygtigheds virksomheder samt professionelle 

organer, som der generelt har en tendens til at indtage en kritisk holdning over for konsultationens 

vægt på investorernes behov samt værdiskabelsen for aktionærerne. Derudover viste deres kvalitative 

analyse også, at respondenterne udtrykker forskellige bekymringer til for eksempel omfanget af 

målgruppen for integreret rapportering, spørgsmål om væsentlighed og forholdet mellem integreret 

rapportering og andre eksisterende rapporteringsstandarder (Reuter & Messner, 2015). 

 

5.4 Accountability 

Accountability omhandler primært ansvarlighed. Accountability kan defineres, som at tage ansvar og 

blive stillet til ansvar. For eksempel kan det være angående ens handlinger, ansvarsområder med 

mere. Man kan endvidere også beskrive det således, at der er et mellemværende mellem to forskellige 

parter, hvor en af parterne er forpligtet til at forklare og forsvare sine handlinger over for modparten 

(Bovens, 2007). 

 

Virksomheder generelt oplever større forventninger til deres ansvarlighed fra deres interessenter og 

samfundet generelt. Virksomheder kan opfylde disse forventninger til interessenterne og samfundet 

ved at rapportere og offentliggøre deres finansielle og ikke-finansielle informationer. Derudover har 

tidligere undersøgelser vist, at ansvaret kun bliver forøget i takt med, at der bliver foretaget flere ikke-

finansielle rapporteringer som for eksempel bæredygtighedsrapporteringen (Argento, Grossi, Persson, 

& Vingren, 2019). 
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5.5 Opsummering 

Kapitel 4 har behandlet følgende fire teorier; legitimitetsteorien, interessentteorien, lobbying 

behaviour og accountability. Disse teorier er fundamentale for hovedopgavens analyse af de udvalgte 

høringssvar, samt forståelsen for hvorfor IFRS Foundation har valgt at undersøge efterspørgslen på 

eventuelle nye globale standarder vedrørende ikke-finansiel rapportering, som særligt omhandler 

bæredygtighed. 

 

 

6. Data og analyse   

___________________________________________________________________________ 

I kapitel 6 analyserer vi den empiri, som vi har beskrevet i kapitel 4. Empirisk metode. I dette kapitel 

starter vi med en indledning af den metode og teori, som vi benytter til selve analysen af empirien. 

Herefter foretager vi analyser af de udvalgte spørgsmål, hvor vi tager et ad gangen. Disse analyser 

baserer sig samtidig på de respondentgrupper og høringssvar, som vi har afgrænset os til. Til sidst er 

der lavet en opsamling på baggrund af analysen for de udvalgte spørgsmål, som bliver koblet op på de 

førnævnte teorier.  

___________________________________________________________________________ 

 

Analysens metodiske fundament baserer sig hovedsageligt på kodningen i Nvivo, som vi har foretaget 

på de 52 udvalgte høringssvar. Kodningen er startet som en lukket kodning, som derefter har bevæget 

sig hen i åben kodning, da vi har tilpasset det ud fra svarene i høringssvarene. Præsentationen af 

dataene og resultaterne er primært udarbejdet ved hjælp af relevante tabeller og figurer for at få et 

mere visuelt overblik. I tabellerne og figurerne kommer der primært til at være sammenholdelse af de 

to udvalgte respondentgrupper og deres svar til de udvalgte spørgsmål fra konsultationen. Dette 

kapitel er struktureret således, at vi analyserer et spørgsmål ad gangen, hvor vi sammenholder de to 

respondentgrupper og laver en del konklusion herpå. Derefter har vi lavet en samlet konklusion på 

analysen.   

 

6.1 Analyse af spørgsmål 1 

IFRS Foundation har i deres første spørgsmål spurgt ind til, hvorvidt respondenterne vurderer, om der 

er et behov for nogle nye globale standarder for bæredygtighedsrapportering. Svarmulighederne som 

IFRS Foundation lægger op til i spørgsmål 1, er enten “ja” eller “nej”. Dog har vi ved gennemgang af 

svarene erkendt, at det ikke er muligt at kode kun på ja/nej svar, hvorfor vi personligt har kodet op til 
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8 svarmuligheder. Alle disse svarmuligheder og svarene dertil er listet op i tabel 4 og 5. Vi har herefter 

kodet både virksomhederne og standard setterenes svar, som også ses i figuren.  

 

Vores indledende forventning til dette spørgsmål er, at eftersom virksomheder og privatpersonerne, 

som har besvaret denne forespørgsel, har en dybtliggende interesse i miljøet og rapportering generelt, 

da de formentlig er gjort opmærksom på, at denne konsultation har eksisteret, ved at de enten får 

nyheder direkte fra IFRS Foundation, eller at respondenterne får nyheder fra en nyhedskilde, der selv 

henter deres input til nyheder fra IFRS Foundation. Vores antagelse bliver understøttet, når 

virksomheder såsom Deloitte, XBRL, PwC og Sustainability Boards har besvaret konsultationen, samt 

en lang række organisationer der er stiftet af lokale revisorer i lande rundt omkring i verden. Derfor 

er vores forventning, at størstedelen af respondenterne svarer ja til, at der skal oprettes globale ikke-

finansielle standarder. Det er dog også et scenarie, hvor der er virksomheder eller individer, som følger 

IFRS Foundation nært for at sikre, at sådanne standarder ikke bliver implementeret, men det ville være 

langt de færreste. Det skal dog også siges, at vi har tjekket, at alle respondenter kun har besvaret en 

gang. Dermed er der ikke mulighed for respondenterne at manipulere med vores output.  

 

Overordnet set 

Vi har opstillet tabel 4 og 5 der viser en oversigt over svarene til spørgsmål 1. De udvalgte 

respondenter, vi har undersøgt, er alle sammen enige i, at der er behov for globalt anerkendte 

standarder for bæredygtighedsrapportering, på nær én respondent. Det svarer til, at 98 % af de 

samlede respondenter for de udvalgte grupper har svaret ja til, at der er behov for et globalt sæt af 

internationale standarder for bæredygtighedsrapportering.  

 

Nej 

Den ene, som ikke synes, at IFRS Foundation skal stå for fastlæggelsen af et globalt sæt af 

internationale standarder, er AFG, The Association Française de la Gestion financière, som er en 

virksomhed. Denne virksomhed repræsenterer og fremmer interesse for tredjeparts portefølje 

styrende folk i Frankrig. De samler alt aktivforvaltning fra de diskretionære og kollektive 

porteføljestyrings segmenter. AFG mener, at der er behov for gennemsigtighed og sammenlignelighed 

ved fastlæggelse og implementering af globale standarder. Men AFG mener samtidig at IFRS 

Foundation, ikke skal stå for dette, da IFRS Foundation har i meget lang tid ignoreret ESG 

diskussionstemaer, hvorfor IFRS Foundation har en begrænset erfaring i forhold til de øvrige standard 

settere (CL_2284). 

 
4 Se bilag 2 for oversigt af alle de udvalgte respondenter og grupperingen heraf. 
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Ja 

De resterende har derimod svaret ja til, at der er et behov for internationale standarder for 

bæredygtighedsrapportering. En af respondenterne som har svaret ja, er Austrian Financial Reporting 

and Auditing Committee (AFRAC). AFRAC er selv en standard setter, som udvikler og fastlægger 

bæredygtighedsstandarder og KPI’er. AFREC påpeger, at der er et hastigt behov for et globalt sæt af 

internationale standarder, da sammenligneligheden i forhold til bæredygtighedsrapporteringen er 

ekstremt vigtig. Ikke nok med vigtigheden, så er der også en række fænomener, som er betydelige for 

rapporteringen. Det kan være fænomener såsom risici, der er relateret til klimaændringer. Disse 

fænomener er globale og påvirker både investorer og samfundet. AFRAC mener, at IFRS Foundation 

er den rette til at fastsætte disse globale standarder, da de allerede har implementeret finansielle 

standarder, der er globalt udbredt. Derudover nævner AFRAC, at hvis ikke IFRS Foundation engagerer 

sig i bæredygtighedsrapporteringen, så vil deres position, som den ledende inden for finansiel 

rapportering, blive svækket på længere sigt. 

 

En anden respondent er the Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA). CIPFA er en 

organisation for folk i økonomifunktioner. CIPFA viser vejen ved at støtte sund økonomi i samfundet 

og god regeringsførelse rundt om i verden. CIPFA nævner, at deres kundebase består af revisorer og 

politikere, så de indsamler ikke information fra deres kundebase vedrørende dette område, men de 

er opmærksomme på den manglende sammenlignelighed iblandt de eksisterende frivillige 

rapporteringsstandarder. De argumenterer for, at der er alt for mange frivillige standarder lige pt., 

som medfører en lavere sammenligneligheden af bæredygtighedsrapporteringerne. CIPRA nævner en 

risiko for, at sammenligneligheden ikke bliver større ved oprettelse af en europæisk standard, men at 

IFRS Foundation derimod skal fokusere på at udstede retningslinjer, som kan justere de allerede 

eksisterende standarder, således de bliver rationaliseret og ensrettede. 

 

En tredje respondent er Refinitiv, som er den førende udbyder inden for ESG-data, analyse og 

ekspertise. De dækker mere end 10.000 virksomheder og udgør mere end 80 % af det globale marked. 

Refinitiv mener, at standard setterene er langt fra at have generelle rapporteringsstandarder på trods 

af, at der i de seneste mange år har været en solid drivkraft bag et forsøg på at strømline ESG 

rapporteringsstandarderne, men at dette ikke har lykkedes. Hvorfor Refinitiv støtter harmoniseringen 

af bæredygtighedsrapporteringen. 
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Ja, under visse omstændigheder 

Spørgsmål 1 er opbygget på en sådan måde, at respondenterne kan argumentere for deres svar til den 

første del af spørgsmål 1. Anden del af spørgsmålet går på, hvorvidt respondenterne mener, at IFRS 

Foundation bør være tovholderen i processen for at fastsætte de nye standarder for global 

bæredygtighedsrapportering. Til dette spørgsmål har 100 % af standard settere svaret ja, men for 

virksomhederne er det blot 88 %, eller 36 ud af 41, der har sagt ja. Derudover er der 8 %, eller 4 

respondenter i virksomhedsgruppen, der har svaret “under visse omstændigheder”. Disse fire 

respondenter er dog alle sammen enige i, at IFRS Foundation skal stå for det, men at IFRS Foundation 

skal overveje kraftigt, at standarderne skal bygges op på grundlaget af de allerede eksisterende 

frivillige standarder.  

 

En af respondenterne, nr. 148, er World Wide Generation, som er en it-virksomhed, der udvikler 

programmer og anden teknologi til brug i finansielle sektorer. World Wide Generation arbejder 

sammen med The City of London Corporation om at opbygge en ny digital kilde, der skal indebære et 

SDG score-kort. Dette scorekort skal gøre det muligt for flere brancher at overvåge, måle og 

rapportere både på de finansielle effekter og den påvirkning, som opstår ud af de initiativer, som 

brancherne indfører, samt den påvirkning deres produkter og services har. På den måde forsøger 

WWG at få en større sammenlignelighed, ved at have afsæt i et rammeværktøj, som er UN Sustainable 

Development Goals. World Wide Generation (WWG) skriver i deres høringssvar, at de er enige i, at 

der skal være et globalt sæt af internationale standarder, samtidig siger de også, at IFRS Foundation 

skal passe på, at de ikke kommer til at blande følgende forhold sammen: rapporteringsstandarder, 

revisionsstandarder og compliance standarder, da disse ikke er de samme5 (CL_148). 

 

En anden respondent er CDP eller Carbon Disclosure Project, en NGO, som arbejder med at rådgive 

og hjælpe investorer, virksomheder og byer til at måle, forstå og at håndtere deres miljømæssige 

påvirkning. CDP skriver i deres svar, at de anerkender et behov for et globalt sæt af internationalt 

godkendte bæredygtigheds-relaterede finansielle rapporteringsstandarder. CDP påpeger samtidig at 

disse standarder bør opbygges på et grundlag af de allerede eksisterende standarder. CDP henleder 

ydermere opmærksomheden på, at der i øjeblikket bliver undersøgt, om der er en vis grad af 

ensartethed mellem værdi-rapporteringsramme værktøjerne6 og standarderne, som er produceret af 

organisationer som f.eks. Climate Disclosure Standards Boards, International Integrated Reporting 

 
5 Rapporteringsstandarder: En rapporterings standard som er globalt krav. F.eks. IFRS (International Financial Reporting 
Standards (IFRS) er et sæt regnskabsstandarder som er udarbejdet af IASB (International Accounting Standards Board). 
Revisionsstandarder: er en lovgivende standard, som f.eks. ISAE, som anvendes til revision og erklæringsopgaver. Compliance 
standarder: er standarder som de enkelte virksomheder fastlægger, da de skal være compliant inden for lovgivningen. 
6 Værdi-rapportering: rapporter som indeholder oplysninger om påvirkningen på virksomheden. 
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Council og Sustainability Accounting Standards Board. De nævner også i deres høringssvar, at der i de 

seneste to årtier har været en væsentlig stigning i efterspørgslen for information omkring 

påvirkningen af virksomheder, mennesker og miljøet. I denne forbindelse har GRI standarderne 

opnået en global implementerings rate for sådanne slags rapporteringer. CDP mener, at det er vigtigt 

for bæredygtighedsrapporteringen, at der både er adgang til rapporteringer som indeholder en 

opgørelse af påvirkningen af virksomhedernes initiativer på selve virksomheden, samt virksomhedens 

påvirkning på staten, mennesker og miljøet på markedet, som nærmere beskrevet er ESG 

rapportering. De nævner, at de anerkender ræsonnementet bag at oprette et SSB, men samtidig ser 

CDP en grund til bekymring i at indføre sådan et navn, da de synes, at det kan forvirre samfundet mere 

end at skabe gavn, da navnet lægger op til, at dette board vil være mere fokuseret på rapportering 

om påvirkning. Når det er sagt, så holder CDP fast i, at IFRS Foundation skal spille en væsentlig rolle i 

oprettelsen af de harmoniserede globale standarder, da dette kan være en tilføjelse til deres allerede 

finansielle standarder. Samtidig vil det bringe IFRS Foundation tættere på deres mission om at skabe 

standarder, der medfører en større transparens på markedet i hele verden (CL_226). 

 

En tredje respondent er IOBR eller Italian Foundation for Business Reporting, som er en organisation, 

der beskæftiger sig med udarbejdelse og formidling af retningslinjer, undersøgelser og forskning, 

principper og standarder med en teknisk og praktisk orientering inden for områderne: forretnings 

rapportering, ikke-finansiel rapportering, information, bæredygtighed og integreret rapportering og 

TCFD. IOBR mener, at der er for mange allerede eksisterende initiativer, der relaterer sig til ikke-

finansiel rapportering. De er derfor enige i, at det kunne være nyttigt med et globalt sæt af 

standardiserede retningslinjer. Her kan IFRS Foundation med deres langvarige historik, som en global 

myndighed inden for rapporteringsstandarder, forventes at IFRS Foundation kommer til at spille en 

rolle i integreringen af det globale sæt af standarder. IOBR vil dog samtidig henlede til deres bekymring 

om, at de mener, at IFRS Foundation mangler teknisk ekspertise, som tilmed er blevet anerkendt af 

IFRS Foundation selv i deres konsultation. Denne manglende tekniske ekspertise udspringer fra et 

uklart forhold med de allerede eksisterende initiativer, både internationalt og europæisk (CL_445). 

 

En fjerde respondent som har svaret, er Positive Impact Commerce (PIC). PIC er en organisation, som 

hjælper kommercielle virksomheder med at lave en positiv påvirkning på miljøet, mennesker og 

samfundet som et led i deres forretningsdrift. PIC mener helt sikkert, at IFRS Foundation skal spille en 

rolle i oprettelsen af standarder, og at der skal oprettes et SSB. Dog mener PIC, at SSB’en ikke kun skal 

oprettes under IFRS Foundation. I forbindelse med oprettelsen af SSB, skal IFRS Foundation invitere 

de allerede eksisterende internationale standard sættende organisationer under denne paraply, 
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hvorefter de kan fastsætte kravene til den ikke-finansielle rapportering. PIC mener samtidig, at 

grunden til hvorfor IFRS Foundation vil fastsætte internationale standarder inden for 

bæredygtighedsrapportering, skyldes dels deres globale ry for fremragende ekspertise inden for 

finansiel rapportering, samt at kravet kommer fra investorer i samfundet, som har tiltro til IFRS 

Foundation. Disse investorer forsøger at nedsætte den risiko, der er forbundet med deres kapital, som 

udspringer fra klimarelaterede begivenheder. Det vil derfor være naturligt hvis IFRS Foundation skal 

stå for indførelsen af de globale standarder (CL_476). 

 

Vi kan se i respondenternes svar, at der er en bred enighed for oprettelse af et globalt internationalt 

sæt af standarder, samt at disse standarder skal bygges på baggrund af allerede eksisterende frivillige 

standarder, med hjælp fra de frivillige standard settere.  

 

Nej tak til standarder, men ja tak til regler 

Der er kun en respondent, som har svaret nej til spørgsmålet, om der er behov for et globalt sæt af 

internationale standarder. Denne respondent er European Public Real Estate Association (EPRA). EPRA 

er en organisation for Europas børsnoterede ejendomsselskaber, investorer og deres leverandører. 

EPRA mener, at IFRS Foundation skal stå for den globale implementering, dog skal de ikke 

implementere standarder, men regler som virksomhederne skal følge og rapportere efter. EPRA 

mener, at IFRS Foundation skal benytte deres viden til om implementering af finansielle standarder til 

brug for bæredygtighedsrapportering med formålet at skabe en lighed i, hvordan de to rapporteringer 

behandles. EPRA mener, at de regler der skal implementeres, bør være globale regler som er 

tilrettelagt således at de allerede eksisterende standarder, såsom GRI, blot bør rette sig ind under 

disse regler. De nævner også eksempler på, hvorfor de allerede eksisterende standarder er lette at 

forstå og rapportere efter (CL_105). 

 

Opsummering på Spørgsmål 1 

I forbindelse med vores analyse af spørgsmål 1 og vores forventninger til svarene hertil, har vi ud fra 

svarene kunnet konkludere, at der er et flertal af respondenter, der ønsker, at IFRS Foundation skal 

være tovholderen i oprettelsen af et SSB, hvor de skal stå for fastsættelsen og implementeringen af 

det globale sæt af internationale standarder. Samlet set er der 88 % af respondenterne, som siger, at 

der skal fastsættes nye standarder, hvor 8 % ud over mener, at der skal fastsættes nye standarder 

med afsæt i eksisterende frivillige standarder. Mens der blot er 2 %, som siger nej til fastsættelsen af 

nye standarder. 
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6.2 Analyse af spørgsmål 2 

I det andet spørgsmål har IFRS Foundation spurgt ind til om en oprettelse af en bestyrelse for 

bæredygtighedsstandarder, herefter benævnt som SSB, der er tilknyttet IFRS Foundation, er en 

passende måde, til at opnå konsistens og global sammenlignelighed. Igen opstiller IFRS Foundation et 

delvist lukket spørgsmål, hvor vi har kunnet kode svarene op på følgende svarmuligheder: ja, ja - under 

bestemte forhold eller nej. Dog er der mulighed for, at respondenterne kan uddybe deres svar med 

understøttende tekst. 

 

Vores indledende forventning er, at langt de fleste af respondenterne vil svare ja til dette spørgsmål, 

ikke blot på grund af respondenternes interesse i IFRS Foundation og deres interesse i globale 

standarder, som var nævnt i det første spørgsmål, men også grundet at dette spørgsmål delvist 

udspringer fra det første spørgsmål, hvor det ses at langt de fleste respondenter hælder til en 

oprettelse af  et globalt internationale sæt af standarder, hvor de fleste respondenter i spørgsmål 1 

nævner, at de godt kan se den gode ide ved at oprette et SSB, og at disse respondenter endda har 

ideer til, hvordan denne SSB skal bære sig ad med at fastlægge de nye standarder. 

 

Overordnet set 

For at skabe en visualisering af svarene har vi opstillet tabel 6 og 7. De viser, at alle 10 standard settere 

har svaret ja til at der skal opsættes et SSB under IFRS Foundation, svarende til 100 %. Dog er der kun 

33 af virksomhederne som har svaret ja til, at der skal oprettes et SSB, svarende til 71 %. De resterende 

har fordelt deres svar på følgende valgmuligheder: der er tre som har svaret nej, svarende til 7 %, der 

er 2 som har svaret ved ikke, svarende til 5 %, de sidste 7 har svaret ja, under bestemte forhold, 

svarende til 17 %. De respondenter, som er grupperet op som “ved ikke”, har ikke givet noget klart 

svar på, om de er enige i om IFRS Foundation skal oprette en SSB eller ej. 

 

Ja 

Der er i alt 40 respondenter, som har svaret ja til, at IFRS Foundation skal oprette en SSB-bestyrelse 

under IFRS Foundations ledelsesstruktur. Vi har ved vores gennemgang af svarene udvalgt et par 

stykker, som vi har valgt at kigge nærmere på. 

 

Den første er the Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA), som vi har nævnt 

tidligere i analysen. CIPFA er en organisation for folk i økonomifunktioner. CIPFA mener, at hvis SSB-

bestyrelsen blev oprettet under IFRS Foundations ledelsesstruktur, så vil de mene, at den vil være 

velplaceret i forhold til, at de vil være i stand til at trække på IFRS Foundations viden om udvikling af 
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rapporteringsstandarder. Denne viden kan hjælpe med at rationalisere frivillig rapportering eller 

levere regulatorer med dertilhørende værktøjer, som kan være med til at udvikle obligatoriske 

rapporteringer. Efter CIPFA’s opfattelse bør bæredygtighedsrapporten dække over et bredere område 

end blot de problemstillinger og områder, som er direkte forbundet med den finansielle rapportering. 

Dermed bør SSB også samarbejde med andre organisationer (CL_102). 

 

Den anden respondent vi har udvalgt, er Refinitiv, som vi har nævnt tidligere i analysen. Refinitiv er 

enige i IFRS Foundations foreslåede fremgangsmåde med oprettelsen af SSB. Refinitiv mener, at det 

er vigtigt både i forhold til at sikre konsistens og sammenlignelighed blandt rapporteringerne, men 

også at der skal ske tilpasning til den allerede eksisterende finansielle rapportering, således det ikke 

bliver to vidt forskellige rapporteringer. Hvorfor de mener, at den samme overvågende 

ledelsesmæssige struktur og løbende samarbejde mellem SSB og IASB er essentielt. Derudover mener 

Refinitiv samtidig, at deres egne kompetencer er gode at tage med i oprettelsen af SSB, da Refinitiv 

kan bidrage med en klarhed af data definitioner og metodik for både de virksomheder, som skal levere 

dataudtrækket samt de finansielle eksperter, som skal behandle og analysere data (CL_113). 

 

Den tredje og sidste vi medtager, er XBRL, er en global standardiseringsorganisation, der udvikler, 

vedligeholder og forbedrer XBRL-specifikationerne, denne er grupperet i vores program som en 

standard setter. Deres formål er at forbedre gennemsigtighed og ansvarlighed i forretningsresultater 

globalt ved at levere åbne standarder for dataudveksling til rapportering. Alle virksomheder i Danmark 

indberetter deres årsrapport i XBRL-format til erhvervsstyrelsen. XBRL støtter oprettelsen af SSB, 

derudover anerkender de vanskeligheder, som regnskabsbrugerne støder på, når de forsøger at 

sammenligne flere bæredygtighedsrapporteringer, som er aflagt efter de mange forskellige 

standarder og rammer. XBRL understreger til sidst, at de mener, at det er et stigende globalt problem, 

og at SSB er den rigtige globale løsning (CL_213). 

 

Nej 

Der er tre respondenter, som har svaret nej til, om der skal oprettes et SSB. Den ene er den 

respondent, som svarede nej i spørgsmål 1, AFG, som fastholder, at IFRS Foundation ikke skal stå for 

fastlæggelsen af standarder, og der skal derfor ikke oprettes et SSB (CL_228). Den anden respondent 

som har svaret nej, er PIC, som også nævnt i spørgsmål 1. Deres begrundelse for deres svar går på, at 

de mener, at IFRS Foundation blot skal have en begrænset rolle i oprettelsen og styringen af SSB. Dette 

skyldes, at der kan ske en række utilsigtede konsekvenser ved, at blot en standard setter kontrollerer 

SSB. En af konsekvenserne kan for eksempel være, at hvis der kun er en organisation, som står for at 
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fastlægge de nye standarder, så kan det give et udfald, hvor der er nogle interessenter, som føler, at 

de ikke bliver hørt. En anden konsekvens kan være, at standarderne vil læne sig op ad de finansielle 

standarder og vil dermed ligne disse for meget til at kunne afgive en positiv påvirkning, hvorfor det vil 

ende med et negativt resultat (CL_476). 

 

Den tredje der siger nej til, at IFRS Foundation skal stå for oprettelsen af SSB, er CDP, som har svaret 

på samme måde som de to førnævnte respondenter. CDP mener, at der er et behov for at den 

finansielle rapportering skal udvikle sig inden, at standarderne selv kan indeholde både de risici, 

konsekvenser og muligheder. som udspringer fra bæredygtigheds problemstillinger. CDP mener, for 

at kunne sætte gang i en hurtig oprettelse af et SSB, bør dette rigtigt nok være under IFRS Foundation 

til at begynde med, da deres ledelsesstruktur er stærk og godt kan varetage en sådan oprettelse. Målet 

med tiden skal dog være, at SSB bliver flyttet til IASB, da det ikke er holdbart i længden, at SSB er 

tilknyttet IFRS Foundation. Overflytningen til IASB vil give klarhed, konvergens samt en gnidningsfri 

forbindelse mellem finansielle standarder og bæredygtighedsstandarder (CL_226). 

 

Ja, under bestemte forhold 

Der er 7 respondenter, som siger ja til, at IFRS Foundation skal oprette et SSB under dem, men under 

bestemte forhold. Vi har nedenfor udvalgt et par respondenter, hvor vi uddyber deres svar. 

 

Den første respondent vi har udvalgt, er VCI, The German Chemical Industry Association (Verband der 

Chemischen Industrie e.V.). VCI repræsenterer de økonomiske og politiske interesser for kemiske og 

farmaceutiske virksomheder i Tyskland. VCI mener, at oprettelsen af SSB under IFRS Foundation vil 

være den rigtige tilgang for at opnå en væsentlig større konsistens og global sammenlignelighed i 

bæredygtighedsrapporteringen. VCI mener dog også, at ved fastlæggelsen af 

bæredygtighedsstandarderne bør SSB overveje forskellige interessentgrupper og forskellige brugere 

af bæredygtighedsrapporteringen, som tilmed rækker ud over det finansielle marked. Derudover bør 

SSB ikke kun overveje de miljømæssige aspekter ved oprettelse af bæredygtighedsstandarderne, men 

de bør samtidig overveje at afdække øvrige områder såsom menneskerettigheder, arbejdsforhold mv. 

(CL_143). 

 

En anden respondent med et interessant svar er BASF, som er en organisation, der arbejder på at 

kombinere økonomisk succes med miljøbeskyttelse og socialt ansvar. Deres portefølje er følgende 

segmenter: kemikalier, materialer, industrielle løsninger, overfladeteknologier, ernæring og pleje og 

landbrugsløsninger. BASF mener, at for at kunne sikre en hensigtsmæssig tilgang til at opnå yderligere 
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konsistens og global sammenlignelighed i bæredygtighedsrapporteringen, så skal IFRS Foundation og 

SSB’s ledelsesstruktur vil blive nødt til at overveje en tilgang med flere interessenter, som er typisk for 

bæredygtighedsrapportering. Dermed bør SSB’s ledelsesstruktur udvides betydeligt mere for at nå 

bredere end blot interessenter på det finansielle marked. BASF mener, at SSB bliver nødt til at 

inkludere andre bæredygtighedsrapporterings organisationer i SSB’s ledelsesstruktur, såsom CDP, 

GRI, IIRC, SASB mv. for at kunne opnå accept af den kommende fastsættelse af 

bæredygtighedsstandarder (CL_151). 

 

Den sidste respondent vi har udvalgt, er RWE, som er et tysk energiselskab, som beskæftiger sig med 

elektricitet, naturgas og offentlig forsyning. RWE er enig i tilgangen til en sund og omfattende 

bæredygtighedsrapporteringsstandard. RWE mener, at gennemsigtighed og konsistens er vigtige 

KPI’er for bæredygtighedsrapportering. RWE nævner dog, at det ikke er klart for dem, om IFRS 

Foundations aktiviteter vil føre til en standard der accepteres og indarbejdes i lokal lovgivning i hvert 

land i verden. Hvorfor RWE dermed er i tvivl, om bæredygtighedsrapporteringen vil dække alle 

rapporterende virksomheder. RWE tilføjer, at der allerede er mange udviklede standarder, hvor RWE 

vil sætte pris på, hvis IFRS Foundation vil tage sin del i nogle af disse allerede eksisterende standarder. 

Dette ville gøre det muligt at anvende en EU-dækkende standard ved al bæredygtighedsrapportering 

i EU (CL_183). 

 

Opsummering på Spørgsmål 2 

I forbindelse med vores analyse af spørgsmål 2 kan vi sige ud fra svarene, at i lighed med vores 

forventninger har de respondenter, som er grupperet op til at have svaret ja til spørgsmål 1 også svaret 

således på spørgsmål 2. Det samme er gældende for ja - under bestemte forhold samt nej. Der er igen 

en klar overvægt af respondenter, der ønsker, at IFRS Foundation opretter en SSB og derfra fastsætter 

bæredygtighedsstandarder.  

 

6.3 Analyse på spørgsmål 5 

I det femte spørgsmål har IFRS Foundation spurgt ind til, om hvorvidt respondenterne synes, at IFRS 

Foundation på bedst mulige vis kan bygge videre på og arbejde med de eksisterende initiativer i 

bæredygtighedsrapporteringen for at opnå global konsistens. IFRS Foundation lægger ikke op til nogle 

foruddefinerede svarmuligheder, hvorfor dette spørgsmål er meget åbent. Her er der mange af 

respondenterne, som har budt ind med meget lange svar, men hvad de alle sammen har tilfælles er, 

at de nævner nogle af de allerede eksisterende frivillige standarder. Disse har vi f.eks. listet op i kapitel 

2.2, hvor vi ganske kort har skrevet en kort forklaring til, hvad de enkelte frivillige standarder står for. 
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Vi har grupperet svarmulighederne ud fra hvilke standarder, de foreslår IFRS Foundation at tage 

udgangspunkt i, når de skal opstille de globale standarder. Alle disse svarmuligheder og svarene dertil 

er listet op i tabel 8 og figur 7. Vi har herefter kodet både virksomhederne og standard setteres svar, 

som også ses i figuren.  

 

Overordnet set  

Overordnet set er der enighed i fordelingen af svarene fra både standard setter og virksomheder. De 

standarder, som flest standard settere nævner, er de samme standarder, som flest virksomheder har 

nævnt. Dette ses i tabel 8 og figur 7. Den mest nævnte frivillige bæredygtighedsrapporterings 

standarder er SASB, den anden mest nævnte standard er GRI, hvorefter det er IIRC. Gruppen “øvrigt” 

er en gruppe, som indeholder forslag til handlinger som IFRS Foundation kan gøre i stedet for frivillige 

standarder.  

 

SASB, GRI, IIRC mv. 

Der er i alt 21 respondenter, som henviser til SASB standarden, der er 18, som nævner GRI og 16 som 

nævner IIRC. De fleste respondenter nævner SASB, GRI og IIRC iblandt øvrige standarder. Overordnet 

set er alle respondenterne enige i, at IFRS Foundation kan opnå den bedste konsistens i 

bæredygtighedsrapporterings standarderne ved at bygge videre på allerede eksisterende standarder. 

Der er f.eks. en respondent, (CL_102), CIPFA som vi har nævnt i vores gennemgang af de tidligere 

spørgsmål, som nævner, at det er vigtigt for IFRS Foundation at bevare så meget som muligt fra 

allerede eksisterende bæredygtighedsinitiativer, da dette vil medføre en sikkerhed for, at SSB ikke vil 

forstyrre rapporteringen i områder og brancher, hvor der hidtil ikke findes bæredygtighedsstandarder, 

eller områder og brancher hvor der ikke vil blive indført bæredygtighedsstandarder. CIPFA nævner 

tilmed, at samarbejdet mellem CDP, CDSB, GRI, IIRC og SASB bør fungere som et udgangspunkt for 

SSB.  

En anden respondent som er enig i denne tilgang er (CL_127), ShareAction, som er en NGO, der 

arbejder for at skabe høje standarder for ansvarlige investeringer med det formål, at sikre det 

finansielle system i verden tjener miljøet og befolkningen. ShareAction foreslår IFRS Foundation at 

tage udgangspunkt i de fem mest udbredte bæredygtighedsstandard settere (CDP, CDSB, GRI, IIRC og 

SASB) og inkorporere disse i SSB, da disse organisationer allerede har et fælles mål om at skabe større 

konsistens og harmonisering i deres arbejde, og de endda allerede arbejder sammen om. 

En tredje respondent er Austrian Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC), som vi har 

grupperet op som en standard setter. Denne respondent nævner, at der allerede er gjort meget for at 

udvikle principper og specifikke KPI’er indenfor bæredygtighedsrapportering. AFRAC råder IFRS 
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Foundation til at undersøge forskellene i de tilgange til bæredygtighedsrapportering, som der findes i 

de allerede eksisterende standarder. Dette skal foretages i en tæt dialog med organisationerne, der 

har udarbejdet standarderne. Herfra foreslår AFRAC, at IFRS Foundation og de øvrige organisationer 

skal sammen finde en fælles base og vælge den tilgang til bæredygtighedsrapportering, som virker 

mest overbevisende for at passe bedst ind i de krav, som organisationerne stiller til standarden og de 

risici, som de ser på markedet.  

AFRAC nævner, at IFRS Foundation bør samarbejde med CDP, CDSB, GRI, IIRC og SASB bl.a. Hvor IFRS 

Foundation bør overveje, hvordan knowhow og tidligere arbejde med at fastlægge standarder kan 

integreres optimalt i en fremtidig SSB. Dertil har AFRAC et par forslag til krav. Det første krav er, at 

medlemmerne skal have erfaring med bæredygtighedsrapportering. Dette krav, mener AFRAC, vil 

sikre, at synspunkter fra initiativer med denne erfaring er direkte relevante i SSB-diskussioner. Et andet 

kriterium kunne være, at SSB kunne blive ledsaget af stifteren af Sustainability Standards Advisory 

Forum, der består af repræsentanter fra de største eksisterende initiativtagende organisationer, disse 

kan spille en endnu stærkere rolle i rådgivningen af SSB, end de allerede eksisterende organisationer 

der rådgiver IASB (IFRS, AC, ASAF) (CL_149). 

 

Øvrigt: 

De respondenter, som ikke har svaret direkte på spørgsmålet, har ikke nævnt nogle af de allerede 

eksisterende standarder. De har i stedet for kommet med en længere forklaring til, hvordan IFRS 

Foundation skal gribe oprettelsen an, hvorfor de er grupperet op som “Øvrigt”. Disse respondenter er 

igen meget enige i, hvilken fremgangsmåde IFRS Foundation skal have. De har alle sammen enten 

svaret i deres høringssvar, at de mener, at IFRS Foundation skal tage udgangspunkt i allerede 

eksisterende standarder. Ellers beskriver de meget specifikt, hvad IFRS Foundation skal gøre, dette 

kan eventuelt være, at de skal oprette regionale standarder frem for globale standarder.  

 

Der er en respondent, World Wide Generations, som vi har haft kigget på i de tidligere spørgsmål. 

Denne respondent mener, at IFRS Foundation ikke kun skal bygge videre på de eksisterende 

bæredygtighedsstandarder, men at IFRS Foundation skal udvikle dem ved hjælp af innovativ teknologi 

osv. Motivationen til at investere i bæredygtighedsrapporteringer, har i den seneste tid bevæget sig 

væk fra strikte ESG-rapporteringer til mere generelle og forretningsdrevne investeringer. Dog har 

effektive investeringer og strategier behov for effektiv information, der er understøttet af robust data 

(CL_148). 
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En anden respondent, der bygger videre på det ovenfor nævnte punkt, er London Metal Exchange 

(LME). De pointerer dette ved at sige, at det ultimative mål for alle initiativerne på dette område er at 

sikre en mere transparent rapportering for klimarelaterede risici og ESG-problemstillinger. LME 

mener, at da disse initiativer er indført for nyligt, så vil det være at foretrække at lave ændringer til 

disse snarest, inden disse bliver en forankret praksis, hvorved der ikke kan foretages ændringer 

(CL_202). 

 

En tredje respondent er Vattenfall, som er et svensk statsejet elektricitetsselskab og et af de ledende 

energiproducenter i Nordeuropa. Vattenfall nævner, at IFRS Foundation skal bygge videre på den 

bedste praksis ved at indbygge og henvise til øvrige rammer. Samtidig skal IFRS Foundation finde ud 

af, hvad der det vigtigste for interessenterne og dermed sætte en begrænsning (CL_229). 

 

En fjerde har en lidt mere negativ tilgang, da ARIO eller Ario Advisory, som er et 

investeringsrådgivningsfirma, der arbejder med ejere af aktiver, investerings managere, politikere, 

investeringskonsulenter, regulatorer, NGO’er mv. ARIO er ikke i tvivl om, at de allerede eksisterende 

initiativer har bidraget godt til bæredygtighedsrapporteringerne. De ser dog en udfordring ved at 

opbygge en organisation med tilstrækkelig kapital og support fra eksisterende interessenter, som der 

skal til for at skabe succes. ARIO mener, at der er flere organisationer, som vil se deres arbejde 

påtvunget underlagt af oprettelsen af SSB enten helt eller delvist. Derfor er det vigtigt, at der opnås 

en støtte fra politisk side forholdsvist tidligt i processen. Dette vil være med til at sprede en klarhed 

for alle at der er et mål med SSB, og at signalere at denne faktisk vil blive oprettet. 

 

En femte, Refinitiv som vi tidligere har haft udvalgt, mener, at IFRS Foundation medbringer et vigtigt 

perspektiv og en erfaring fra deres arbejde med finansielle rapporteringer, som de øvrige initiativer 

mangler. Derudover mener Refinitiv at IFRS Foundations arbejde ikke bør sigte imod at replicere 

elementer, som er almindelige i eksisterende rammer og standarder, men derimod skal de fokusere 

på at forenkle målestandarden. De skal også fokusere på at få tilrettet bæredygtighedsrapporteringen 

til den finansielle rapportering, hvor de tilføjer at IFRS Foundation evt. kan tilføje et 4. hovedregnskab 

for ESG-data, der indeholder yderligere oplysninger, der skal rapporteres i noterne. Derudover mener 

Refinitiv, at IFRS Foundation skal fokusere på at skabe regnskabsmetoder og rapporterings skabeloner.   

 

Opsummering på Spørgsmål 5 

Ud fra de svar vi har set, er respondenterne igen meget enige. Der er nogle af respondenterne, som 

lægger mere vægt på de forskellige scenarier og de forskellige perioder i selve oprettelsen af et SSB 
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og de standarder, som de skal fastlægge. Dog er der ikke nogen svar som er direkte modstridende 

med de øvrige. Der er en bred enighed om, at der er behov for et SSB og standarder, men alle 

respondenterne kommer med forslag, der på den ene eller anden måde støtter op om hinanden. 

 

6.4 Analyse af spørgsmål 7 

I dette spørgsmål ønsker IFRS Foundation, at respondenterne skal forholde sig til, at hvis SSB blev 

oprettet, om de så skulle fokusere på at udvikle klimarelateret finansiel oplysning, før de potentielt 

udvider deres ansvarsområde til andre former for bæredygtighedsrapporteringer. Det er vigtigt at 

huske, at bæredygtighedsrapportering ikke kun omhandler det klimamæssige aspekt. FN har for 

eksempel vedtaget 17 verdensmål, hvis formål er, at de skal opfordre verdens lande til blandt andet 

at udrydde fattigdom og sult i verden, reducere ulighed og skabe en mere bæredygtig vækst (UN City 

Copenhagen, no date). Til dette spørgsmål er der fem svarmuligheder, som fremgår i figur 8, hvor man 

blandt andet også kan se, at vi sammenholder standard setters med virksomhederne i Europa og UK. 

Vores indledende forventning til dette spørgsmål er, at der kommer til at være forskellige meninger 

til spørgsmålet. Grunden til dette er, at der er de seneste år kommet meget fokus og bevågenhed på 

FN’s 17 verdensmål, hvor der indgår mange andre mål, som ikke er direkte klimarelaterede. Vi 

forventer derfor, at virksomhederne og standard setter har forskellige meninger til, hvilke af 

verdensmålene der er det vigtigste, og hvilket område man derfor skal starte med at fokusere på. Dog 

antager vi også, at en klimarelateret tilgang vil have sine tilhængere, da klimaet har en påvirkning på 

flere lande i verden på hver deres måde, hvorfor nogle af respondenterne eventuelt vil se det punkt 

som mest hastende.  

 

Overordnet set 

Vi har til spørgsmål 7 opstillet en tabel, som viser svarene til spørgsmål 7 fordelt på vores to 

respondentgrupper. Tabellen ses i bilag 7. Som det fremgår i denne tabel, så er standard setternes 

svar næste ligeligt delt ud mellem ja og nej. Derudover er svarene fra de enkelte virksomheder også 

meget spredt ud, på primært “ja”, “ja, under bestemte forhold” og “nej”. Da analysen har vist, at 

respondenterne er uenige i dette spørgsmål, så har vi valgt at tage analysen et step videre, så vi går 

ind og kigger på de enkelte svar for hver svarmulighed.  

 

Ja 

Hvis man ser de to respondentgrupper samlet, så er der 20 ud af 52 respondenter, som har svaret ja 

til, at IFRS Foundation skal fokusere på klimarelateret finansielle oplysninger. Hvis man kigger ind i de 

20 svar, og hvorfor de har svaret ja til dette spørgsmål, så nævner størstedelen af dem, at det er et 
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globalt problem, som der haster mest i forhold til bæredygtigheden generelt. Derudover kommer de 

også ind på, at der allerede eksisterer nogle retningslinjer, som TCFD står for, som SSB ville kunne 

drage nytte af.  

 

Hvis vi kigger nærmere på Austrian Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC), så nævner 

de blandt andet også, at det ville være vigtigt, at SSB hurtigt ville skulle udvikle nogle globale 

standarder, fordi der i nogle dele af verden er så stor efterspørgsel på standarder inden for 

bæredygtighedsrapportering, især de klimarelaterede. AFRAC mener også, at en vellykket 

standardisering sandsynligvis er lettere og hurtigere for det klimarelateret område i forhold til de 

andre områder. Dette udsagn understøtter de ved at nævne, at der for de andre områder mangler 

ensartethed. AFRAC pointerer efterfølgende, at det i sidste ende vil være udviklingen af en ramme for 

ikke-finansiel rapportering, der er det vigtigste, da der er forskellige interessentgrupper med 

forskellige synspunkter og dagsordener (CL_149). AFRAC er ikke den eneste af respondenterne, som 

har denne mening. Shell International BV pointerer også, at det er utroligt vigtigt at udviklingen af 

standarder inden for ikke-finansiel rapportering, især det klimarelateret område, sker hurtigst muligt. 

Grunden til dette er, at Shell gerne vil have, at få det stadigt voksende og fragmenterede landskab af 

ikke-finansiel rapportering under ro (CL_430).  

 

Ja, under bestemte forhold 

Der er 11 virksomheder, som har svaret “ja, under bestemte forhold” til spørgsmål 7. Flere af svarene 

går på, at de er enige i, at SSB skulle starte med de klimarelaterede finansielle oplysninger, men at SSB 

skal huske at rykke hurtigt videre til de andre områder inden for bæredygtighedsrapportering, da det 

er vigtigt, at det ikke går i stå. Herudover nævner flere af dem også, at SSB skal huske at samarbejde 

og drage nytte af de øvrige enheder, som allerede har lavet noget forarbejde i forbindelse med 

klimarelateret rapportering. Dette har Italian Foundation for Business Reporting (OIBR) for eksempel 

pointeret i deres svar (CL_455).  

 

Nej 

Der er samlet set 17 af respondenterne, der har svaret nej til spørgsmål 7. Den overordnede grund til, 

at de har svaret nej er, at de vil have, at SSB skal fokusere på alle faktorerne under ESG-rapportering, 

som for eksempel menneskerettigheder. Association Française de la Gestion financière (AFG) 

forsvarer dette med, at hvis en rapportering ikke tager højde for de sociale og ledelsesmæssige 

faktorer, så lever det ikke op til interessenternes forventninger (CL_228). Derudover pointerer Royal 

Netherlands Professional Organisation of Accountants (NBA), at der også er andre miljømæssige 
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bæredygtighedsfaktorer, som kan være lige så relevante som klimaet. Dette kunne for eksempel være 

vores brug af luft, vand og jord samt indvirkningen på biodiversiteten. NBA er også en af de 

respondenter, som mener, at de sociale emner som for eksempel børnearbejde, slaveri og 

indkomstmuligheder eller vil snart være relevante for virksomheders rapporteringer. De anerkender 

også, at de er klar over, at SSB ikke ville kunne starte på alle områderne på samme tid, hvorfor de 

anbefaler SSB til at udvikle en klar vision og plan for udarbejdelsen af standarder (CL_65). 

Respondenten Novartis International AG mener også, at pandemien Covid-19 især har påvirket og 

fremhævet vigtigheden af de sociale aspekter, hvilket man med fordel ville kunne rapportere omkring 

(CL_272).  

 

Andet 

Vi har under vores kodning grupperet en respondent under virksomhederne op under “Andet”. 

Grunden til dette er blandt andet, at svaret ikke passer ind i nogle af de andre svarmuligheder, da 

respondenten er kommet med deres eget forslag i stedet for at svare direkte på spørgsmålet. Denne 

respondent er London Metal Exchange (LME). De har i deres svar foreslået en dobbeltfokuseret tilgang 

til SSB, hvor der er to afdelinger i SSB. Den ene afdeling skulle fokusere på udviklingen af 

klimarelaterede finansielle oplysninger, men den anden afdeling skulle fokusere på andre områder 

inden for bæredygtighedsrapportering. På den måde kan eventuelle forsinkelser i den ene afdeling 

ikke påvirke direkte den anden afdeling. Man vil derfor både kunne have fokus på de bredere 

bæredygtighedsproblemer, imens man på samme tid får udviklet videre på klimarelaterede områder 

(CL_202).  

 

Opsummering på Spørgsmål 7 

I forbindelse med vores analyse af spørgsmål 7 og vores forventninger til svarene hertil, så kan vi 

konkludere, mange af respondenter nævner, at de klimarelaterede finansielle oplysninger er vigtige, 

men en del af dem mener dog, at en bredere fokus på hele bæredygtighedsområdet er vigtigere. Det 

fremgår i tabel 10, at der samlet set er 60 %, som mener, at SSB skal fokusere på klimarelaterede 

finansielle oplysninger, imens 33 % af respondenterne har svaret nej til spørgsmålet, da de primært 

mener, at SSB også skal fokusere på de resterende faktorer vedrørende bæredygtighedsrapportering.  

 

6.5 Analyse af spørgsmål 8 

I dette spørgsmål ønsker IFRS Foundation, at respondenterne igen skal forholde sig til spørgsmålet om 

en klimarelateret tilgang eller en bredere miljømæssig tilgang, dog hvor det den her gang omhandler 

risiciene hermed. Det er meget relevant for interessenterne samt virksomhederne at forholde sig til 



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

52 
 

risiciene i virksomheden, branchen, samfundet osv., da det kan have store betydninger for deres 

daglige gang og fremtidsplaner. I forbindelse med ikke-finansiel rapportering kan klimarelaterede risici 

have en påvirkning på virksomhedens bundlinje i fremtiden, hvilket skyldes klimaforandringerne, som 

hele verden mærker på hver deres måde. KPMG's Partner og Global Sustainability Lead Arjan de 

Draaijerv forklarer derudover i artiklen, at spørgsmålet kun er, hvornår det kommer til at påvirke ens 

virksomhed og i sidste ende bundlinjen. For at kunne forberede sig bedst muligt, så skal 

virksomhederne sikre sig, at de forstår udviklingen, så de kan reagere i tide og være en del af 

fremtidens vindere. Hvis virksomhederne gør dette, så vil det reducere risikoen for at blive overrasket 

og overhalet indenom markedet (KPMG, 2018). Til dette spørgsmål er der tre svarmuligheder, hvor vi 

kun fokuserer på to af dem. Grunden til dette er, at respondenterne, der er grupperet under “Ved 

ikke”, har ikke svaret på spørgsmålet, hvorfor de ikke er relevante i vores analyse. Svarmulighederne 

fremgår i figur 9, hvor man blandt andet også kan se opdelingen af standard settere og virksomheder. 

Da størstedelen af respondenterne i spørgsmål 7 havde svaret, at SSB skulle fokusere på 

klimarelaterede finansielle oplysninger, så antager vi, at der er flest respondenter, som har svaret “Ja, 

til klimarelaterede risici”. Dette vil vi undersøge nærmere i vores analyse.  

 

Overordnet set 

Vi har til spørgsmål 8 opstillet en tabel, som er fordelt på vores to respondentgrupper. Hvis vi kigger 

på standard setters og virksomhederne, så har cirka to tredjedele i begge grupper valgt at sige ja til at 

overveje bredere miljømæssige faktorer i stedet for kun de klimarelaterede risici. For at analysere 

dette spørgsmål, så kigger vi nærmere på, hvad de enkelte respondenter har svaret og udvælger nogle 

eksempler herfra.  

 

Ja, til klimarelaterede risici 

Som det fremgår i tabel 11 og 12, så har er der samlet set 15 respondenter, der har svaret ja til, at 

man skal fokusere på de klimarelaterede risici, hvilket svarer til 29 % af alle 52 respondenter. Hvis man 

kigger ind i de 15 svar, så er det overordnede svar, at SSB burde starte med at fokusere på de 

klimarelaterede risici, da det ifølge respondenterne er det mest hastende problem lige nu i forhold til 

bæredygtigheden og påvirkningen af klimaet.  

 

Organisationen Ario Advisory mener, at et indledende fokus på klima risici er nødvendig, da SSB ville 

blive nødt til handle hurtigt for at sikre, at interessenterne og markedet har konsistente, 

sammenlignelige og beslutningsnyttige oplysninger for at sikre, at de klimarelaterede risici er i stand 

til at blive vurderet passende. Ario Advisory mener, at man efterfølgende kan indføre standarder for 
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de bredere miljømæssige faktorer efterfølgende (CL_280). Hvis vi kigger nærmere på organisationen 

Unilever, så er de enige i, at man skal starte med de klimarelaterede risici, og derefter rykke videre til 

de bredere miljømæssige faktorer. Unilever pointerer derudover, at der overordnet set er to 

nuværende udfordringer, som omhandler klimaændringer og ulighed, da virksomheder både bidrager 

til dem og påvirkes af dem. De mener derfor, at IFRS Foundation skal erkende, at de to udfordringer 

er indbyrdes forbundne, hvilket også skal anerkendes i processen af udarbejdelsen af standarder. 

Unilever kommer også ind på, at IFRS Foundation/SSB skal alliere sig med Task Force on Climate-

Related Financial Disclosures (TCFD), hvilket man også tydeligt kan se i analysen af spørgsmål, at flere 

af respondenterne er enige i. Dette begrunder Unilever med, at samarbejdet vil skabe troværdighed 

og momentum for begge parter (CL_146). 

 

German Insurance Association (GDV) har i deres svar kommet nærmere ind på, hvorfor og hvordan 

SSB ville skulle samarbejde med TCFD, hvilket er relevant at medtage i vores analyse. Helt generelt 

støtter GDV, at man prioriterer de klimarelaterede risici, da den har en voksende betydning for 

aktionærer og interessenter såvel som kompleksiteten af beæredygtighedsrapportering. I det 

følgende kommer GDV ind på, hvilke anbefalinger TCDF har, og hvilke retningslinjer de følger TCFD i 

forbindelse med bæredygtighedsrapportering, som SSB skal huske at tage stilling til. Den første er, at 

TCDF er baseret på en global politisk konsensus, da de blev støttet af G20 ved hjælp af bestyrelsen i 

Financial Stability Board (FSB). G20 er en gruppe af finansministre og centralbank ledere fra 20 

væsentlige økonomer, hvilket udgøres af 19 lande og den Europæiske Union. Det andet punkt er, at 

TCFD bliver vigtigere og vigtigere i reguleringsinitiativer fra IAIS, den Europæiske Union m.m. Det 

tredje og sidste punkt går på, at TCFD er relevante for de største multinationale virksomheder. TCFD 

er derfor et godt eksempel på en global indsats, som man med fordel kan samarbejde med og drage 

nytte af til at komme til enighed om, hvordan man skal rapportere om klimarelaterede oplysninger og 

risici. GDV mener derfor, at SSB, med hjælp af det fundament som TCFD har leveret, hurtigere ville 

kunne udvikle rapporteringsstandarder, der kun fokuserer på klimarelateret information og de 

dermed forbundne risici og muligheder. Ved at reducere kompleksiteten af udarbejdelsen af 

standarder inden for klimarelaterede standarder med hjælp fra TCFD, kunne SSB derfor fokusere på 

et andet kritisk punkt ifølge GDV. Dette kritiske punkt omhandler, at SSB skal fokusere på at få accept 

politisk og af virksomheder i forbindelse af udarbejdelse af sådanne standarder. Ifølge GDV er det 

vigtigt at få en global accept og støtte i forbindelse med eventuelle nye standarder, så de ikke blot 

bliver en del af de allerede eksisterende (CL_163).  
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Ja, til at overveje bredere miljømæssige faktorer 

Det fremgår i tabel 11 og 12, at der samlet set er 33 respondenter der har svaret, at SSB skal overveje 

at fokusere på bredere miljømæssige faktorer og risici, hvilket svarer til 63 % af alle respondenterne. 

Overordnet set pointerer de 33 respondenter, at andre miljømæssige faktorer er lige så vigtige som 

de klimarelaterede, hvorfor SSB ikke burde prioritere risiciene vedrørende klimaet. Derudover 

kommer respondenterne med flere gode argumenter herfor, hvorfor vi i analysen af dette svar går 

ned i flere af svarene for at få alle de væsentlige bemærkninger med. The Chamber of Financial 

Auditors of Romania (CAFR) mener, at i betragtning af det store udvalg af miljøfaktorer og risici er der 

en risiko for, at hvis man kun fokuserer på de klimarelaterede risici medfører en negativ begrænsning, 

som dermed kan være meget restriktiv. CAFR mener derfor, at et fokus på bredere miljømæssige 

faktorer vil være mere i tråd med den principbaserede tilgang, som IASB blandt andet anvender i deres 

proces i forbindelse med udarbejdelse af nye standarder (CL_500). Derudover kommer Novartis 

International AG også ind på i dette spørgsmål, at risici vedrørende de sociale aspekter har i 

forbindelse fået en meget større betydning på grund af Covid-19. Hvorfor SSB, ifølge Novartis 

International AG, i betragtning af dette bør udvide sit mandat, så det også omfatter sociale og 

regeringsmæssige aspekter (CL_272).  

 

Ifølge Institution of Occupational Safety and Health har bæredygtighed længe været på dagsordenen 

hos mange virksomheder, men i årtier har virksomhedernes miljømæssige, sociale aktiviteter og 

ledelsesaktiviteter ikke overvejet vigtigheden af arbejdssikkerhed, sundhed og arbejdsstyrkens trivsel. 

Denne respondent mener derfor, at bæredygtighedsrapporteringen er meget mere end blot 

beskyttelse af miljø ressourcer, da det også omfatter beskyttelse af medarbejdernes velbefindende. 

Institution of Occupational Safety and Health pointerer, at de er opmærksomme på, at rapportering 

og videregivelse af klimaændringer er et af de mest kritiske spørgsmål, som der kommer frem i 

debatten om bæredygtighed, da det både påvirker økonomier og virksomheder på kort og lang sigt. 

Derudover mener respondenten også, at en praktisk tilgang til bæredygtighedsrapportering 

indebærer en bredere beføjelse til bæredygtigheds relateret finansiel information, da det kan sikre, 

at “S” i ESG modtager yderligere grad af opmærksomhed over for andre parter (CL_123). Institution 

of Occupational Safety and Health er ikke den eneste respondent, som nævner begrebet ESG i deres 

svar til spørgsmål 8. Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) og Association française des 

entreprises privées (AFEP) har lavet en samlet besvarelse af IFRS Foundations konsultation. I denne 

besvarelse til spørgsmål 8 kommer de overordnet ind på, at alle miljøspørgsmål skal tackles, og de 

insisterer på deres overbevisning om, at der skal findes en balance mellem E, S og G problemstillinger, 

da alle de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer bidrager til at muliggøre en retfærdig 
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miljømæssig overgang. MEDEF og AFEP mener derfor, at hvis SSB ikke tager disse faktorer i 

betragtning, så vil det sænke relevansen af den ikke-finansielle rapportering både for virksomhederne 

og interessenterne, samt det vil straffe de mest avancerede virksomheder til fordel for virksomheder, 

der kun følger denne miljøstandard (CL_122).  

 

Respondenten ShareAction har overordnet set samme opfattelse som de ovenstående nævnte 

respondenter, da de blandt andet pointerer, at standarder for bæredygtighedsrapportering skal være 

omfattende på tværs af miljømæssige og sociale problemstillinger. ShareAction begrunder dette med, 

at et snævert fokus på klimarelaterede risici vil forsømme det faktum, at bæredygtigheds 

problemstillinger er indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige, såsom klima og biodiversitet. 

Respondenten kommer derfor ind på, at hvis SSB vil fokusere på risici vedrørende klimaet, så burde 

de kalde sig for “Climate-related financial risks standards board” (CL_127).  

 

Opsummering af Spørgsmål 8 

I forbindelse med vores analyse af spørgsmål 8 og vores forventninger til svarene hertil, har vi ud fra 

svarene kunne konkludere, at der er en flest respondenter der ønsker, at SSB skal have fokus på de 

bredere miljømæssige faktorer. Samlet set er der 63 % af respondenterne, der mener, at der skal være 

fokus på de bredere miljømæssige faktorer, mens der 29 % af respondenterne mener, at det til at 

starte med skal være fokus på en definition af de klimarelaterede risici. De sidste 8 % af 

respondenterne har ikke svaret på spørgsmål, hvorfor vi har grupperet dem på “Ved ikke”, og de har 

derfor ikke en indflydelse på vores analyse.  

 

I starten af analysen af dette spørgsmål havde vi nævnt, at vi havde en forventning om, at svarene og 

udfaldet på spørgsmål 8 ville være tilnærmelsesvis fordelt på samme måde som spørgsmål 7. Efter 

vores kodning og analyse kan vi dog se, at i spørgsmål 7 havde størstedelen af respondenterne svaret, 

at SSB skulle fokusere på de klimarelaterede finansielle oplysninger. I spørgsmål 8 er der derimod flest 

respondenter der har svaret, at man skal fokusere på at definere bredere miljømæssige faktorer og 

risici. Slutresultatet stemmer derfor ikke overens med vores forventning. Vi antager, at grunden til 

dette er, at spørgsmål 7 er formuleret således, at SSB vil til at starte med fokusere på at udvikle 

standarder inden for klimaområdet, hvor de derefter går videre til andre områder inden for 

bæredygtighedsrapportering. IFRS Foundation lægger derfor op til i spørgsmål 7, at de løbende vil 

have fokus på flere områder inden for bæredygtighed og ikke kun klima. Derimod har IFRS Foundation 

gjort spørgsmål 8 lidt mere lukket, da de umiddelbart siger, at enten vil de fokusere på klimarelateret 

risici, eller at de vil fokusere på bredere miljømæssige faktorer og risici. Respondenterne har derfor til 
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spørgsmål 8 været lidt mere kritiske, da de overordnet mener, at SSB ville afgrænse sig for meget ved 

at vælge den klimarelateret vej. 

 

6.6 Analyse af spørgsmål 9 

I spørgsmål 9 prøver IFRS Foundation at undersøge, hvordan de og det eventuelle SSB skal håndtere 

fastsættelsen af væsentlighed i forbindelse med bæredygtighedsrapporteringen. I spørgsmålet 

henviser de til afsnit 50 deres konsultation. I dette afsnit har IFRS Foundation forklaret, at hvis de 

anvender den dobbelt væsentligheds tilgang, så vil det øge kompleksiteten af deres opgave, hvilket 

kan resultere i en forsinkelse af vedtagelse af nye standarder. IFRS Foundation foretrækker derfor at 

anvende en gradvis tilgang, hvor SSB til at starte med vil fokusere sin indsats på den bæredygtigheds 

information, som der er mest relevant for investorer og andre markedsdeltagere. De slutter det af 

med at pointere, at denne gradvise tilgang, vil være tættere forbundet med IASB’s nuværende fokus, 

end hvis de anvendte en tilgang med dobbelt væsentlighed (IFRS Foundation, 2020).  

 

Overordnet set 

Som det fremgår i tabel 13, så har vi fordelt svarene på vores to respondentgrupper. Der er tre 

svarmuligheder til dette spørgsmål, som er “Ja”, “Nej” og “Ved ikke”. Der er 7 respondenter, som vi 

har grupperet på “Ved ikke”, da de ikke har svaret på spørgsmålet. De skal derfor ikke indgå i vores 

analyse. Det fremgår herudover i denne tabel, at halvdelen af alle respondenterne har svaret “Nej” til 

spørgsmålet, hvilket betyder, at de ikke er enige i IFRS Foundations forslag til opgørelsen af 

væsentlighed i forbindelse med bæredygtighedsrapportering. Derudover er der 19 respondenter, som 

har svaret “Ja” til spørgsmålet.  

 

Ja 

Svaret “Ja” går på, at respondenterne er enige i IFRS Foundations tilgang til fastsættelse i 

væsentlighedsniveau, hvor det her går ud på, at de vil anvende en gradvis tilgang, hvor SSB til at starte 

med vil fokusere sin indsats på den bæredygtigheds information, som der er mest relevant for 

investorer og andre markedsdeltagere. Vi har gennemgået alle svarene til dette spørgsmål, hvor vi har 

udvalgt nogle til gennemgang, for at få en forståelse for respondenterne holdninger og pointer.  

 

Generelt nævner flere af respondenterne, at en gradvis tilgang er den rigtige måde at starte ud fra, da 

respondenterne prioriterer, at de nye standarder bliver udarbejdet hurtigst muligt og ikke bliver 

forsinket af tilgangen med dobbelt væsentlighedsniveau. Respondenterne kommer derefter ind på, at 

IFRS Foundation og SSB efterfølgende ændre tilgangen til væsentlighed, så man går hen imod metoden 
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med dobbelt væsentlighed. Respondenten London Metal Exchange (LME) har svaret ja til spørgsmålet, 

da de ikke vil have, at der kommer en forsinkelse ved at vælge den dobbelt væsentlighedsniveau 

tilgang. Derudover mener de, at den gradvise tilgang stadig kan imødegå de risici der er på den 

finansielle del af klimaområdet. De pointerer dog til sidst, at SSB burde overveje at indføre dobbelt 

væsentligheds rapportering hurtigst muligt, så de også dækker risiciene på miljøområdet og det 

sociale (CL_202). Virksomheden Refinitiv nævner derudover, at det essentielle er at bringe klarhed på 

væsentlighed på markedet, da det betydeligt vil hjælpe virksomhedernes vedtagelse af 

bæredygtighedsstandarderne. Refinitiv pointerer derudover, at det er denne uklarhed, som er årsagen 

til de udfordringer, forvirring og manglende harmonisering på markedet (CL_113). Hvis vi kigger ind i 

svaret fra respondenten Confederation of Swedish Enterprise, så begrunder de deres svar med, at 

investorens perspektiv er den mest rimelige tilgang for at opnå sammenlignelighed og tilstrækkelig 

information omkring virksomhedernes bæredygtighed. Derudover mener de, at tilgangen med 

dobbelt væsentlighedsniveau er overdrevet, da investor risiko er i de fleste tilfælde falder sammen 

med risikoen for andre interessenter (CL_342).  

 

Nej 

Overordnet set mener respondenterne, at SSB skal anvende tilgangen med dobbelt 

væsentlighedsniveau, da den tilgang er begyndt at bliver mere og mere anerkendt for både 

interessenter og andre standard settere. European Public Real Estate Association (EPFRA) mener, at 

SSB skulle anvende dobbelt væsentlighedsniveau, da TCFD og EC blandt andet går ind for dette. 

Respondenten mener derfor, at hvis SSB gør det modsatte af TCFD og EC, så kan det være, at de to 

parter ikke vil være samarbejdsvillige med SSB (CL_105). Respondenten World Wide Generation 

(WWG) er også enige i EPFRA med, at dobbelt væsentlighedsniveau er blevet mere anerkendt, og SSB 

derfor ikke burde udvikle sig fra status-quo. Derudover pointerer WWG tydeligt, at beslutninger kun 

kan træffes med data, som man er sikre på, at det giver et klart billede af nuværende status. Med 

andre ord skal indførelsen af data ske ved, at dataene er konsekvent, robust og gennemsigtig, så 

effektive beslutninger kan træffes. Hvis dette lykkes, så kan disse data lette beslutningstagningen i 

forbindelse med risici og muligheder (CL_148). 

 

Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) og Association française des entreprises privées 

(AFEP) har lavet en samlet besvarelse af IFRS Foundations konsultation. I deres svar er tilgangen til 

dobbelt væsentlighedsniveau nødvendig for, at virksomhederne placerer bæredygtigheden i kernen 

af deres strategier. Dette mener de, da virksomhederne på den måde automatisk får mere ansvar i 
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forbindelse med at definere, hvad deres primært bæredygtighedsspørgsmål er, samt at de tager deres 

aktiviteter og politikker i betragtning (CL_122).  

 

Opsummering af spørgsmål 9 

I forbindelse med vores analyse af spørgsmål 9, har vi ud fra svarene kunne konkludere, at der er flest 

respondenter der ønsker, at SSB skal tage udgangspunkt i dobbelt væsentlighedsniveau i forhold til 

bæredygtighedsrapportering. Som det fremgår i tabel 14, så er der samlet set 50 % af respondenterne, 

som har svaret nej til spørgsmålet, mens respondenterne der står inde for den gradvise tilgang, ligger 

på 37 %.  

 

6.7 Analyse af spørgsmål 10 

Spørgsmål 10 går på, om de oplyste bæredygtighedsinformationer, som virksomhederne skal 

udarbejde ud fra de eventuelle nye standarder skal revideres eller være underlagt ekstern assurance. 

Dette spørgsmål er meget relevant, da det kan have en stor betydning for troværdigheden af 

afrapporteringen set fra virksomhedens interessenters synspunkt. Vi har til dette spørgsmål lavet tre 

svarmuligheder, som er “Ja”, “Nej” og “Ved ikke”, som også fremgår i figur 11. Da der er meget fokus 

på troværdigheden af afrapporteringer, så er vores forventning til dette spørgsmål, at langt 

størstedelen af respondenterne har svaret, at afrapporteringen skal være underlagt revision eller en 

anden form for ekstern assurance.  

 

Overordnet set 

Som det fremgår i tabel 15, så er der tilsammen 45 respondenter, der har svaret ja til spørgsmål 10. 

Derudover er der 0 respondenter, som har svaret nej til dette spørgsmål. Til sidst er der 7 

respondenter der er grupperet på svarmuligheden “Ved ikke”, grunden til dette er, at de ikke har 

svaret på spørgsmålet og derfor ikke indgår i vores analyse. Vi vil i analysen af dette spørgsmål se ind 

i, om respondenterne, som har svaret ja, kommer med en begrundelse til deres svar. Derudover vil vi 

kigge ind i, hvorfor 4 af respondenter har svaret nej.  

 

Ja 

Vi har gennemgået de 41 svar, som går på, at afrapporteringen burde revideres eller være underlagt 

ekstern assurance. Overordnet set mener respondenterne dette, da det gør afrapporteringen mere 

pålidelig og mere sammenlignelig mellem virksomhederne. Derudover kommer flere af 

virksomhederne med begrundelser og ideer til, hvordan man skal vurdere, hvordan og hvor meget 

afrapporteringer skal revideres og gennemgås af en ekstern assurance. The Chartered Institute of 
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Public Finance and Accountancy (CIPFA) forklarer i deres svar til spørgsmål 10, at det er en helt klar 

fordel, hvis rapporteringerne kan være underlagt sikkerhed. Dog gør de det klart, at det er op til 

tilsynsmyndighederne, om det skal være obligatorisk for virksomhederne at afrapportere ud fra de 

eventuelle nye standarder. Respondenten mener derfor, at SSB skal huske at tage hensyn til 

synspunkter fra regeringer og overnationale organer, når de eventuelt skal overveje, i hvilket omfang 

rapporteringen kan være underlagt sikkerhed, og hvilken form for sikkerhed dette skal være.   

(CL_102). Respondenten Daimler pointerer også i deres svar til spørgsmål 10, at det er 

tilsynsmyndighederne, som skal beslutte, om der skal kræves ekstern revision og assurance af 

afrapporteringen, inklusive hvor højt niveauet for ekstern revision og assurance skal være. Denne 

vurdering synes de, skal foretages ud fra en cost-benefit-analyse (CL_349).  

 

Ifølge virksomheden Akzo Nobel, så er den eksterne assurance nødvendig for at kunne skabe 

sammenlignelighed mellem virksomhederne. I den forbindelse råder de til, at denne revision eller 

assurance bliver gjort ud fra to omgange. Det vil sige, at i første omgang kunne man starte med en 

begrænset assurance, da rapporteringsformen vil være ny for alle parter. Herefter ville man i anden 

omgang ændre det til høj assurance, da men efter det først år har fået mere kendskab til de eventuelle 

nye standarder.7 Til sidst i dette spørgsmål pointerer Akzo Nobel, at hvis der er nogle aspekter inden 

for bæredygtighedsrapportering, som der ikke er blevet revideret eller gennemgået af ekstern 

assurance, så synes de, at det stadig skal fremgå i diverse rapporteringer, det skal blot være gjort 

tydeligt i rapporten, at det ikke er eksternt gennemgået (CL_207). Virksomheden Infenion 

Technologies AG kommer også ind på, at afrapporteringen skal verificeres i henhold til begrænset 

sikkerhed. Dog anbefaler de, at oplysninger som er relevante for kompensations formål, bliver 

underlagt et højere assuranceniveau. Til sidst pointerer de, at revision eller ekstern assurance bør 

være en mulighed men ikke et minimumskrav (CL_27). 

 

Den sidste respondent vi gennemgår, er Eni, som er et internationalt olie- og gasselskab. Vi har valgt 

at gennemgå denne i vores opgave, da de henviser direkte til, at den eksterne assurance skal være 

baseret på ISAE 3000. ISAE 3000 er standarden for sikkerhed for ikke-finansielle oplysninger, hvor 

deres standarder udstedes af International Federation of Accountants (IFAC). Denne respondent 

kommer derudover ind på, at den eksterne assurance bør være obligatorisk på et begrænset niveau 

for den første periode, da det kan sikre vedtagelse og konsolidering af regnskabspraksis, som der 

endnu ikke er tilpasset den økonomiske praksis. Derefter burde den eksterne assurance udvikle sig til 

 
7 Der er to former for erklæringer, som går på, om valget af sikkerheden er begrænset eller høj. Forskellen på dem er, at 
gennemgangen i begrænset sikkerhed ofte går på at “forespørge”, og når det er høj sikkerhed, så vil man også “inspicere”.  
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en “rimelig sikkerhed” metode, som der skal tilpasses den finansielle oplysning. De kommer også ind 

på, at handlingsplanen for denne proces skal tage omkostningerne i betragtning for at opnå en rimelig 

sikkerhed baseret på ISAE 3000 (CL_224). 

 

Opsummering af Spørgsmål 10 

Ud fra analyse af spørgsmål 10 og vores forventninger til svarene hertil, har vi ud fra svarene kunne 

konkludere, at alle respondenter der har svaret på spørgsmålet synes, at afrapporteringen skal være 

underlagt af ekstern revision eller assurance. Grunden til dette er primært, at det understøtter 

pålideligheden og sammenligneligheden. De forskellige respondenter er kommet med deres bud på, 

om den eksterne gennemgang skal være under begrænset eller høj sikkerhed. Derudover bliver det 

også pointeret, at virksomhederne stadig skal have muligheden for at rapportere om deres 

bæredygtighed, selvom det eventuelt ikke er blevet eksternt revideret, fordi det ikke har været muligt 

for revisionen eller lignende.  

 

6.8 Opsummering på analyse 

Kapitel 6 har vist, at IFRS Foundations antagelse om en stor efterspørgsel vedrørende nye globale 

standarder inden for bæredygtighedsrapportering er meget høj. Derudover har vores analyse også 

vist, at flere respondenter mener, at det haster i forhold til udarbejdelsen af disse nye standarder. 

Analysen har ligeledes både taget udgangspunkt i virksomheder og standard setters fra EU og UK for 

at se, om de to forskellige parter har de samme meninger, eller om der er nogle afvigelser herpå. Vi 

kan for dette konkludere, at de to parter overordnet set er enige i flere af spørgsmålene. Derudover 

kan man se, at både IFRS Foundation og virksomhederne forsøger at sikre deres legitimitet og den 

“sociale kontrakt”. Udviklingen af efterspørgslen bekræfter desuden også teorien omkring 

accountability, da både IFRS Foundation og virksomhederne forsøger at sikre og øge deres 

gennemsigtighed ved hjælp af nye standarder. Nedenfor foretager vi en grundigere opsummering af 

analysen ved brug af relevante teorier. 

 

Ved at opstille en tabel med fordele og ulemper på baggrund af respondenternes svar i vores analyse, 

kan vi se at der næsten er lige mange fordele og ulemper. Hvis man ser på fordelene, ses det at der er 

en klar stemning for oprettelse af SSB og globale bæredygtighedsstandarder. Mens ulemperne mere 

læner sig op ad usikkerheden ved de endnu ikke afklarede elementer i rapporteringen. Dette er 

forventeligt ved et nyt tiltag, der er så væsentligt for så mange interessenter. Tabellen kan ses 

nedenfor. 
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 Fordele og ulemper ved IFRS Foundation opretter et SSB og at de vil stå for 

fastsættelsen af globale bæredygtighedsstandarder 

Fordele ➔ Ved oprettelse af standarder er der mulighed for, at disse kan oprettes på baggrund af allerede 

eksisterende (frivillige) standarder. 

➔ Der bliver allerede nu undersøgt, om der er en ensartethed mellem værdi rapporterings 

rammeværktøjer og de frivillige standarder som er produceret af hhv. CDSB, IIRC og SASB. 

➔ Der er en klar global stigende efterspørgsel for information om ESG. 

➔ Der er rig mulighed for samarbejde eller sågar sammenslutning med mange eksisterende 

dygtige frivillige standard settere og deling af knowhow. 

➔ IFRS Foundation har allerede et fremragende ry for fastsættelse af regnskabsstandarder, 

hvorfor IFRS Foundation er den ubestridte markedsleder inden for dette felt.  

➔ SSB kan trække på IFRS Foundation viden ift. at fastsætte standarder på en måde således der 

er stor sammenlignelighed og konsistens. 

➔ Hvis IFRS Foundation har SSB under sig, vil det give en mulighed for at 

bæredygtighedsrapporteringen kan dække over områder som den finansielle rapportering 

dækker over, samt områder der ligger udenfor, som kan bidrage til en bred 

bæredygtighedsrapportering. 

➔ Hvis SSB får oprettet to afdelinger med hhv. fokus på klimarelaterede områder og bredere 

inden for bæredygtige, vil det medføre, at der ikke kommer forsinkelser til oprettelsen af disse 

standarder. * 

➔ Der er mulighed for, at IFRS laver en gradvis implementering der er relevant for 

interessenterne. 

➔ Ved en gradvis implementering vil der ikke være forsinkelser. 

➔ Ved en gradvis implementering vil IFRS med tiden kunne få dækket alle risici på klimaområdet. 

➔ Hvis IFRS tager investorernes perspektiver med i rapporteringen, kan det medføre en større 

sammenlignelighed. * 

➔ Ved revision af standarderne vil det medføre en mere sammenlignelighed og gøre 

rapporteringen mere pålidelig. 

➔ ISAE 3000 findes som revisions inspiration. 

Ulemper ➔ SSB-navnet kan forvirre interessenterne, da det lægger op til at de vil lægge fokus på 

rapportering omkring initiativer og værdiskabelse frem for bæredygtigheds rapportering. 

➔ Der er en bekymring fra respondenterne ift., at IFRS Foundation mangler teknisk ekspertise ift. 

eksisterende bæredygtigheds initiativer (frivillige standarder), da de har i for lang tid ignoreret 

ESG rapporterings diskussioner. 

➔ Der er en risiko for at IFRS Foundation kun fokuserer på de klimarelaterede aspekter, og 

glemmer de menneskelige aspekter og arbejdsforhold. 

➔ Der er en risiko for, at bæredygtighedsstandarderne vil læne sig for meget op ad de finansielle 

standarder, hvis IFRS Foundation står alene for dem. 
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➔ Der er en risiko for forankring af de allerede eksisterende standarder. 

➔ Det kan være svært for IFRS at vurdere hvornår nye områder skal medtages i rapporteringen, 

f.eks. COVID-19. 

➔ Hvis SSB får oprettet to afdelinger med hhv. fokus på klimarelaterede områder og bredere 

inden for bæredygtighed, vil det blive dyrt at administrere to forskellige kredse som hænger 

sammen. * 

➔ IFRS skal sikre en politisk opbakning inden der kan ske en succesfuld implementering. 

➔ Hvis IFRS tager investorernes perspektiver med i rapporteringen, kan det medføre at de 

fokuserer for meget på enkelte højtråbende investorer og overser andre. * 

➔ Dobbelt væsentlighedsniveau er tidskrævende og komplekst at lave standarder ud fra. 

➔ Der er stigende interesse i dobbelt væsentlighedsniveau, hvorfor IFRS kan blive påtvunget det, 

som kan medføre udsættelser i tid og dårlig omtale. 

➔ Der er endnu ikke krav om revidering af bæredygtighedsrapportering. Det vil sige at 

virksomhederne pt. kan vælge revision af de forhold de selv ønsker.  

➔ Der er usikkerhed om hvor meget sikkerhed revision af bæredygtighedsstandarderne skal give. 

* = forhold som både kan være en fordel og en ulempe. 

  

Interessentteorien går på, at virksomheder og organisationer prøver at identificere deres 

interessenter, da det kan være en konkurrencemæssig fordel. IFRS Foundation prøver i forbindelse 

med deres konsultation af identificere deres interessenter i forbindelse med en kontinuerlig 

bæredygtighedsrapportering. Det der er mest relevant at kigge på, er de to forgreninger inden for 

denne teori. Den normative forgrening omhandler det etiske kompas, hvor alle former for 

interessenter har krav på at blive informeret om, hvordan virksomheden påvirker dem. Denne 

forgrening kan vi i vores opgave dele op i to kategorier. Den ene er IFRS Foundations synspunkt, da de 

prøver at oplyse deres interessenter omkring deres synspunkt på bæredygtighedsrapportering ved 

hjælp af konsultationen. Derudover kan man på deres hjemmeside følge med i, hvor langt IFRS 

Foundation er med deres analyse af de modtagne svar fra respondenter. Denne analyse bliver også 

offentliggjort til alle, hvilket også hører inde under den normative forgrening. Den anden kategori er 

respondenterne og deres interessenters synspunkt. Man kan argumentere for, at disse respondenter, 

som går ind for nye bæredygtighedsstandarder, prøver at informere deres interessenter bedst muligt 

ved at kunne give dem nogle valide og troværdige bæredygtighedsrapporteringer. Den anden 

forgrening i teorien er den positive forgrening, som går på, at virksomhederne favoriserer en del af 

deres interessenter. Det kan være spændende at undersøge denne forgrening fra IFRS Foundations 

synspunkt, da man kunne forestille sig, at de i deres endelige analyse af høringssvarene vægter nogle 

interessenter højere end andre grundet deres samfundsmæssige stilling eller foretagne. Dette 

kommer vi nærmere ind på under perspektiveringen.  
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Legitimitetsteorien baserer sig på, at virksomheder bedst muligt prøver at prioritere deres 

forretningsaktiviteter, således at de opfylder interessenternes og samfundets nuværende normer og 

værdier. Hvis vi kigger på det fra IFRS Foundations synspunkt, så er deres interessenter primært 

virksomheder, som de prøver at inkludere og promovere internationale standarder til. Man kan derfor 

sige, at IFRS Foundation prøver at tilpasse sig deres interessenters normer og værdier ved at lave 

diverse konsultationer og udarbejde nye standarder ud fra disse. Herudover har vi også kigget 

nærmere på de 52 høringssvar, da respondenterne kan have forskellige interessenter, som har 

forskellige normer og værdier. En af respondenterne nævner blandt andet, at deres interessenter 

blandt andet værdsætter kvalitativ information om virksomhedens vision og strategi vedrørende 

bæredygtighed. Grunden til dette er, at den type information er oftest mere fremadskuende, hvilket 

kan være afgørende for at udarbejde evalueringen af en specifik virksomheds 

bæredygtighedsintegration (CL_122). Derudover har en af standard setters respondenterne pointeret, 

at deres interessenter er begyndt at lægge mere værdi i informationer udover den finansielle 

rapportering. Dette afspejles blandt andet i investorernes beslutningstagning i forhold til en eventuel 

investering (CL_65). I denne teori er der både eksplicitte og implicitte faktorer, hvor begge faktorer er 

særdeles vigtige i denne opgave. De eksplicitte faktorer er lovgivninger og standarder, hvilket er det, 

som IFRS Foundation lægger op til at udarbejde i forbindelse med deres konsultation. Ved at 

udarbejde en klar og tydelig standard vedrørende et område i forbindelse med 

bæredygtighedsrapportering, så prøver IFRS Foundation er imødegå deres interessenternes ønsker. 

Det fremgår også i vores ovenstående analyse i spørgsmål 1, at størstedelen af de 52 respondenter 

ønsker, at IFRS Foundation skal stå for oprettelsen af nye standarder, eventuelt i samarbejde med 

andre organisationer. Den implicitte faktor går på interessenternes og samfundets ønsker, som ikke 

altid er så nemt at definere. Dette prøver IFRS Foundation at gøre noget ved via. deres konsultation.  

 

Lobbying behavior går ud på, at  interessenter eller organisationer forsøger at påvirke, for eksempel 

embedsmænd og politikere, således at det lovgivende organ i samfundet vil tage hensyn til 

interessenternes ønsker, i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af nye love, planer osv. Man 

kan derfor argumentere for, at der er lobbying behavior hele vejen igennem opgaven. Hvis man kigger 

på ud fra respondenternes synspunkt, så prøver respondenterne at ved hjælp af deres høringssvar at 

påvirke IFRS Foundation til at gå i en bestemt retning angående eventuel vedtagelse af nye standarder 

inden for bæredygtighedsrapportering. Dette kan man blandt andet se i høringssvaret fra Refinitiv, da 

de i deres svar til spørgsmål 2 har pointeret, at IFRS Foundation og det eventuelle SSB burde bruge 

nogle af Refinitivs kompetencer, da de selv mener, at de kan bidrage med en klarhed af data 
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definitioner og metodik for både de virksomheder som skal levere dataudtrækket samt de finansielle 

eksperter, som skal behandle og analysere data (CL_113). I forhold til begrebet accountability så kan 

man se dette fra to sider. Den ene side er IFRS Foundations, da de prøver at stå til ansvar overfor deres 

interessenter, som i dette tilfælde er respondenterne, da IFRS Foundation prøver at undersøge, 

hvordan de bedst muligt ville kunne bygge videre på respondenternes efterspørgsel. Den anden side 

er, at respondenterne (primært virksomhederne) har valgt at svare på de elleve spørgsmål, da 

virksomhederne har nogle interessenter, som de prøver at stå til ansvar overfor ved at bedst muligt 

sikre sig en korrekt og kontinuerlig bæredygtighedsrapportering.  

 

 

7. Konklusion og perspektivering 

Kapitel 7 indeholder hovedopgavens konklusion på problemformuleringen, som fremgår af kapitel 1 

samt de dertilhørende underspørgsmål. Dernæst redegøres der for en mulig perspektivering med en 

beskrivelse af, hvordan hovedopgavens arbejde kan videreføres. 

 

7.1 Konklusion   

Vores opgave har ved anvendelse af teori, metode og analyse belyst, hvordan virksomheder og 

standard settere forholder sig til udarbejdelse af en ny global bæredygtighedsstandard. 

 

IFRS Foundation har opsat sig for at udspørge individer, virksomheder og organisationer på markedet 

om, hvordan de forholder sig til afrapportering af bæredygtighed. Herunder er der elementer i 

konsultationen der omhandler efterspørgslen af nye bæredygtighedsstandarder, og hvordan IFRS 

Foundation evt. kan hjælpe med at understøtte og fastsætte disse standarder. Derudover kommer 

konsultationen også ind på, hvordan væsentlighedsniveauet ift. rapporteringen skal fastlægges, samt 

hvorvidt rapporteringen af disse standarder skal revideres af en ekstern part.  

 

I dag bliver der aflagt bæredygtighedsrapporteringer efter mange forskellige standarder. Der findes i 

dag både krav baserede og frivillige standarder. De kravbaserede som findes er ISAE 3000 samt ÅRL 

§99a for store danske virksomheder i klasse C stor og derover. Hvis man ser på det europæiske 

marked, så er der en klar overflod af frivillige standarder, der medvirker til en mindre 

sammenlignelighed imellem rapporteringerne. Der er mange interessenter i Europa, som udtrykker 

bekymring og irritation over manglende sammenlignelighed, hvorfor de lovgivende magter forsøger 

at nedbringe denne frustration ved f.eks. denne konsultation fra IFRS Foundation.  
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I vores opgave blev der udvalgt to respondentgrupper, virksomheder og standard settere, hvor vi på 

baggrund af den udførte analyse, har kunnet se, at der er en gennemgribende enighed i, at der bør 

blive udarbejdet nogle nye bæredygtighedsstandarder, som IFRS Foundation skal tage enten alt 

ansvaret for eller delvist ansvar for udarbejdelsen heraf. Det delvise ansvar, skal komme i form af hvis 

ikke IFRS Foundation vurderer, at de har de fornødne kompetencer til at varetage fastsættelsen alene, 

så skal IFRS Foundation konsultere sig med de øvrige standard settere på markedet for 

bæredygtighedsrapportering, eller invitere dem med som en del af SSB boardet. Derudover nævner 

respondenterne en række frivillige standarder og standard settere som IFRS Foundation enten kan 

trække på inspiration fra eller sågar samarbejde med. For disse områder i konsultationen er der 

enighed blandt virksomheder og standard settere, der er enkelte afstikkere som er uenige, men disse 

udgør en marginal andel i forhold til det samlede overblik. Ved tilgangen til 

bæredygtighedsrapporteringen er der dog en større uenighed i hvordan IFRS Foundation skal 

prioritere udviklingen af standarder indenfor de forskellige områder af rapporteringen. 

Respondenterne lægger vægt på, at IFRS Foundation ikke kun fokuserer på klimarelaterede risici, men 

at der også bliver fokuseret på de øvrige ESG-områder. Dog vil respondenterne ikke have noget imod, 

hvis IFRS Foundation starter ud med at fastlægge standarder, der omhandler klimarelaterede 

finansielle oplysninger, hvorefter IFRS Foundation senere vil udvide standarderne til andre områder 

af bæredygtighedsrapporteringen. IFRS Foundation lægger op til i deres konsultation, at de til at starte 

med vil anvende en gradvis tilgang i forhold til fastsættelsen af væsentlighedsniveau, når det kommer 

til rapportering af bæredygtighed. Dette begrunder de med at hvis de skal benytte en tilgang med 

dobbelt væsentlighedsniveau, vil det gøre deres arbejde langt mere komplekst og det vil tage længere 

tid at få implementeret. Til denne del af konsultationen kan der dog ikke være mere uenighed, da 

halvdelen af respondenterne taler for dobbelt væsentlighedsniveau, hvor den anden halvdel af 

respondenterne taler for en gradvis tilgang. Afslutningsvist er der igen meget bred enighed i at 

rapporteringen bør med tiden revideres af en ekstern part. 

 

Endeligt erkender vi, at vores analyse er udarbejdet på et snævert grundlag, da vi blot har konkluderet 

på 52 respondenter frem for de totale 570 respondenter. Derfor kan vi kun udtale os om de 

konklusioner, som vi er kommet frem til i forbindelse med vores kodning og analyse af de udvalgte 

respondenter. Dermed kan vi konkludere, at der er et ønske om standardiserede kravbaserede 

rapporteringsstandarder, som er fastlagt på baggrund af eksisterende standarder, og som skal 

revideres af en ekstern part.  
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7.2 Perspektivering  

Vi ville kunne have gjort vores opgave mere nøjagtig og fuldstændig ved at have inddraget alle 

respondenterne i vores kodning og analyse frem for at afgrænse os til to respondentgrupper i EU og 

UK. Derudover kunne vi have inddraget IFRS Foundations egen opsummering, som de har 

offentliggjort d. 30. april 2021, hvor vi kunne have sammenholdt vores fund og konklusion med IFRS 

Foundations. Hvis vi havde inddraget denne, ville vi formentlig have kunnet konkludere, at IFRS 

Foundation var kommet frem til nogle andre konklusioner på nogle af spørgsmålene. Dette kan for 

eksempel være på grund af, at deres analyse indeholder alle respondenterne. Vi kan derfor gisne om, 

at respondenternes geografiske placering kan have en indflydelse på deres svar. Et andet udfald som 

en sammenholdelse med IFRS Foundations analyse kunne have givet os var, at de i nogen grad ville 

have forstået respondenternes svar på en anden måde end vi, da vi antager, at der er en mulighed for, 

at IFRS Foundation er bias i nogen grad, hvorfor vores eksterne uafhængighed vil sikre et større 

objektiv synspunkt.  

 

Vi har ikke kunnet inddrage alle respondenternes høringssvar, samt IFRS Foundations gennemgang i 

vores analyse, da vi har været begrænset af opgavens størrelsesmæssige omfang og indhold samt 

tidsmangel i forhold til offentliggørelse af høringssvarene og IFRS Foundations konklusion på analyse. 
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Bilag 

Bilag 1 - Visualisering af dobbelt væsentlighedsniveau 

 
Figur 4: Perspektivet af dobbelt væsentlighedsniveau af NFRD i forhold til rapportering af klimarelaterede information. 
Figuren kommer fra European Commission's guidelines fra 2019. 
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Bilag 2 - Oversigt af udvalgte respondenter 

 
Tabel 3: Oversigt over udvalgte respondenter samt grupperingen heraf. 

  



Meline Christrup og Nanna Gram Hansen  10-05-2021 

75 
 

Bilag 3 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 1 

 
Tabel 4: Opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 1. 

 

 
Tabel 5: Procentvis opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 1. 

 

 
Figur 5: Opdeling af svarmuligheder i graf for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 1. 
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Bilag 4 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 2 

 
Tabel 6: Opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 2. 

 

  
Tabel 7: Procentvis opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 2.  

 

 
Figur 6: Opdeling af svarmuligheder i graf for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 2.  
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Bilag 5 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 5 

 
Tabel 8: Opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 5. 

 

 
Figur 7: Opdeling af svarmuligheder i graf for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 5.  
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Bilag 6 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 7 

 
Tabel 9: Opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 7. 

 

 
Tabel 10: Procentvis opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 7.  

 

 

Figur 8: Opdeling af svarmuligheder i graf for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 7.  
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Bilag 7 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 8 

 
Tabel 11: Opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 8. 

 

 
Tabel 12: Procentvis opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 8.  

 

 
Figur 9: Opdeling af svarmuligheder i graf for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 8. 
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Bilag 8 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 9  

 
Tabel 13: Opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 9. 

 

 
Tabel 14: Procentvis opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 9.  

 

 
Figur 10: Opdeling af svarmuligheder i graf for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 9. 
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Bilag 9 - Visualiseringer til analysen af spørgsmål 10  

 
Tabel 15: Opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 10. 

 

 
Tabel 16: Procentvis opdeling af svarmuligheder for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 10.  

 

 
Figur 11: Opdeling af svarmuligheder i graf for udvalgte respondentgrupper for analyse af spørgsmål 10. 
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