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FORORD 

Nye krav til CSR-rapporten

Mange danske virksomheder vælger hvert år at 
rapportere om deres indsats for samfundsansvar. Det 
gælder både dem, der skal oplyse om deres indsats 
for samfundsansvar efter årsregnskabsloven, og dem, 
der har valgt at melde sig ind i FN’s Global Compact. 

I begge tilfælde er rapporteringen baseret på fri-
villighed. Årsregnskabslovens rapporteringskrav 
bygger på princippet ”følg eller forklar” og kan derfor 
fraviges, hvis virksomheden forklarer, hvorfor den 
ikke tager samfundsansvar. Medlemskabet af Global  
Compact tegnes af virksomheder, der er interesseret 
i at bidrage til bæredygtighed gennem deres aktivi-
teter og at fortælle om deres resultater i en årlig  
rapport. Det har 279 danske virksomheder valgt at 
gøre, hvilket er det højeste antal virksomheder  
i forhold til de øvrige nordiske lande.
 
EU har indarbejdet det danske princip om ”følg  
eller forklar” i EU-direktivet om offentliggørelse  
af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om 
mang foldighed. Med direktivet er der også intro-
duceret nye rapporteringskrav om beskrivelse af 
forretningsmodel, anvendte processer for due 
diligence, væsentlige risici for negative påvirkninger 
i værdi kæden i forhold til miljø, sociale forhold og 
med arbejderforhold, menneskerettigheder samt 
anti-korruption og bestikkelse, og endelig oplysning 
om anvendte nøglepræstationsindikatorer. 

De nye krav supplerer dermed de hidtil gældende  
danske krav om oplysning om virksomhedens politikker 
for samfundsansvar med dertilhørende handlinger og 
resultater. Det nye rapporteringsformat er gældende 
fra henholdsvis 2016 og 2018, afhængig af virksom-
hedens størrelse.

Vi undersøger i denne rapport, om medlemmerne af 
FN’s Global Compact er parate til at opfylde de nye 
krav i årsregnskabsloven. Disse virksomheder har vi  
anset som særligt relevante til at illustrere god praksis, 
da de allerede har været omfattet af en række til-
svarende krav i deres arbejde med FN’s Global Compact. 
Vi har derfor ønsket at afdække, om de derfor på 
forhånd er parate i forhold til årsregnskabsloven.

Vores data viser, at disse virksomheder er godt på  
vej, og vi er glade for at kunne præsentere en række 
cases om god praksis, der kan inspirere flere virk-
somheder til at komme videre med deres indsats for 
samfunds ansvar. Imidlertid viser vores data også,  
at kravet om rapportering om risici på de fire politik-
områder endnu ikke er fuldt implementeret. Virksom-
hederne er der med væsentligt mindre parate på et 
område, som kan have afgørende betydning for deres 
forretning og om dømme. Endelig er en overvejende 
del af virksomhederne også mindre tilbøjelige til at 
fremlægge kvantitative data om CSR-arbejdet – de 
såkaldte nøglepræstationsindikatorer, som netop 
skal dokumentere CSR-indsatsen over for virksom-
hedens interessenter.

Afslutningsvis fremlægger vi en række anbefalinger, 
som kan medvirke til at integrere CSR på såvel strate-
gisk som operationelt niveau. Vores håb er, at dette  
vil medvirke til en robust CSR-indsats i de danske  
virksomheder, og dermed skabe merværdi for såvel 
virksomhederne som samfundet.

God læselyst

Birgitte Kofod Olsen Henning von Hauen  
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Denne rapport belyser et udvalg af danske virksom-
heders rapportering om samfundsansvar og skaber et 
billede af deres parathed i forhold til at opfylde de nye 
lovkrav. Rapporten viser også status på indsatser for 
det underrepræsenterede køn i ledelsen som led i en 
mangfoldighedsindsats.

Vi har valgt at undersøge de danske virksomheder, 
der er medlemmer af FN’s Global Compact (UNGC). 
Det drejer sig om i alt 279 virksomheder. Heraf er 102 
virksomheder forpligtet til at rapportere efter årsregn-
skabsloven, mens 166 ikke er rapporteringspligtige. 
Finansielle virksomheder er også underlagt kravene i 
§ 99 a og § 99 b, men det er Finanstilsynet, som fører 
tilsyn med disse, og de udvidede krav er endnu ikke 
indarbejdet i regnskabsbekendtgørelserne. 11 finan-
sielle virksomheder indgår derfor også i analysen, men 
præsenteres som en separat kategori.

Disse 279 virksomheder har vi anset som særligt 
relevante til at illustrere god praksis, da de udarbejder 
årlige fremskridtsrapporter til FN's Global Compact
 og derfor har erfaring med at rapportere på baggrund 
af FN's Global Compact’s managementmodel, der  
berører samtlige krav i årsregnskabsloven, herunder  
de nye krav.

Rapporten belyser også, om de undersøgte virk-
somheder gør brug af internationale standarder og 
anbefalinger som FN’s Retningslinjer for Menneske-
rettigheder og Erhverv1) (herefter også kaldt FN’s 
Guiding Principles), OECD’s Retningslinjer for  
Multinationale Virk somheder2) og Global Reporting 
Initiative (GRI)3) til at tilrette lægge de indsatser og 
processer, der er nødvendige for at op fylde kravene  
til rapportering om samfundsansvar. 

PARATHED

Er danske virksomheder parate til de nye krav?

Det samlede billede viser, at virksomheder i regn-
skabsklasse D med over 500 ansatte er mest parate  
til at opfylde de nye krav. Derefter kommer virksom-
heder i regnskabsklasse C stor og D med under 500 
ansatte. De finansielle virksomheder er væsentligt 
mindre parate til at opfylde de nye krav sammenlignet 
med de to fornævnte grupper. Virksomheder uden  
rapporteringspligt er mindst parate. Dette er over-
raskende, da de som Global Compact medlemmer har 
adgang til en management-model, hvis trin afspejler 
kravene i årsregnskabsloven. Se figur 2 side 9. 

I forhold til de nye krav i årsregnskabslovens § 99 a 
kan det konkluderes, at langt størstedelen af de 279 
undersøgte virksomheder oplyser om deres politikker 
for miljø og klima, sociale forhold og medarbejder-
forhold, menneskerettigheder og anti-korruption. 
Omtrent trefjerdedele af de rapporteringspligtige 
virksomheder, inklusive de finansielle, opfylder det 
nye krav vedrørende oplysning om due diligence- 
processer, om end en stor del blot oplyser om sådanne 
processer i forhold til at identificere virksomhedens 
negative påvirkninger på miljø og klima. 

Det lovkrav, der fremstår som den største udfordring 
for de undersøgte virksomheder, er kravet om oplys-
ning af virksomhedens væsentligste risici for negativ 
påvirkning på samtlige fire politikområder. Omtrent 
trefjerdedele af de rapporteringspligtige virksomhe-
der, inklusive de finansielle, opfylder på nuværende 
tidspunkt ikke kravet. 

Langt størstedelen af virksomhederne med rappor-
teringspligt fra 2016 anvender nøglepræstations-
indikatorer til at spore effekten af deres arbejde 
med samfundsansvar, mens dette er tilfældet for 
betydeligt færre i de tre andre grupper. 
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Årsregnskabslovens § 99 b indeholder to krav ved-
rørende det underrepræsenterede køn i ledelsen. 
Det samlede billede viser, at langt størstedelen af de 
rapporteringspligtige virksomheder opfylder kravet 
om opstilling af måltal for det underrepræsenterede 
køn i den øverste ledelse, mens to tredjedele opfyl-
der kravet om udarbejdelse af politikker for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige 
ledelsesniveauer. Langt under en tredjedel af de 
ikke-rapporteringspligtige virksomheder har opstil-
let måltal eller udarbejdet politikker, og det er altså 
tydeligvis et område, hvor lovkrav indøver indflydelse 
på virksomhedernes håndtering af emnet. 

Endeligt viser rapporten, at medlemskabet af Global 
Compact ikke nødvendigvis forbereder virksomhederne 
til at opfylde de nye lovkrav, idet flere virksomheder, 
som har adskillige års erfaring med Global Compacts 
principper, blot opfylder halvdelen af de belyste krav. 

Se endvidere Carve Consultings anbefalinger på  
side 44-45.

1)  FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv er vedtaget i 2011. Det 

er procesorienterede retningslinjer, der viser, hvad det indebærer for stater og 

virksomheder at respektere menneskerettighederne.

2)  OECD-retningslinjerne indeholder en række anbefalinger om ansvarlig virk-

somhedsadfærd. De blev opdateret for femte gang i 2011 efter at være blevet 

vedtaget for første gang i 1976. De er tiltrådt af mere end 40 lande.

3)  Global Reporting Initiative (GRI) blev oprettet i 1997 og er organisationen bag de 

internationalt mest anerkendte retningslinjer for bæredygtighedsrapportering.

4)  Undtaget er dog virksomheder, der producerer eller sælger landminer, 

klyngebomber eller pålagt sanktioner eller er sortlistet af FN. Derudover skal 

virksomheder som minimum have ti ansatte for at blive medlem. 

5)  Per 5. november 2015 var 281 danske virksomheder medlemmer, men to af disse 

er ekskluderet fra analysen, idet den ene er gået konkurs, og den anden er ophørt.

6)  Af de 38 havde 25 frist i slutningen af oktober, og det kan forventes, at nogle 

af dem indsender den manglende rapport inden for kort tid. 

FN’s Global Compact er verdens største frivillige CSR- 
initiativ og omfatter over 12.000 medlemsorganisationer 
fordelt på 170 lande, hvoraf 8000 er virksomheder, og  
4000 er ikke-erhvervsdrivende organisationer. 

Medlemskabet i FN’s Global Compact er åbent for alle virk-
somheder4), der ønsker at implementere Global Compact’s  
ti principper for bæredygtig virksomhedsførelse. De ti 
principper er baseret på den Universelle Menneskerettig-
hedserklæring, den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) 
Erklæring om Grundlæggende Principper og Rettigheder  
ved Arbejde, Rio-erklæringen om Miljø og Udvikling samt  
FN-konventionen om Bekæmpelse af Korruption. 

Som medlem af Global Compact indvilliger virksomheder i at:
>  Igangsætte ændringer i deres forretningspraksis,  

så de ti principper integreres i virksomhedens strategi, 
kultur og daglige praksis.

>  Være fortaler for Global Compact og de ti principper 
igennem f.eks. pressemeddelelser og taler.

>  Kommunikere til sine stakeholders i en årlig fremskridts-
rapport om implementeringen af de ti principper samt om 
andre bestræbelser på at bidrage til samfundsmæssige 
prioriteter.

Med sine 318 tilsluttede organisationer, per 5. november 
2015, topper Danmark listen over skandinaviske lande med 
flest Global Compact-medlemmer. Til sammenligning havde 
Sverige 208 og Norge 100. Af de 318 danske medlems-
organisationer er 281 virksomheder5). De resterende 37  
udgøres af NGO’er, fonde, uddannelsesinstitutioner, 
offentlige institutioner, erhvervsorganisationer og branche-
foreninger. Virksomheder udgør derfor 88 pct. af de danske 
organisationer, som har tilsluttet sig FN’s Global Compact.  
Af de 318 orga nisationer var 38 registreret som ikke- 
kommunikerende6), hvoraf 17 var virksomheder. 

FN’S GLOBAL COMPACT
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Udvidede krav til samfundsansvaret
Store danske virksomheder har siden regnskabsåret 
2009 været pålagt at udarbejde en årlig redegørelse 
for deres samfundsansvar. Kravene til redegørelsen har 
udviklet sig, og med den seneste ændring af årsregn-
skabsloven i 2015 7) er der tilføjet en række nye krav til 
processer, risikovurdering og målbarhed. 

Det grundlæggende princip ”følg eller forklar” danner 
fortsat grundlag for lovteksten. Der er derfor ikke tale 
om obligatoriske forpligtelser og krav, men om et ansvar 
i forhold til at oplyse om og redegøre for de indsatser, 
metoder, påvirkninger og resultater, der er knyttet til 
virksomhedernes samfundsansvar. Har en virksomhed 
således valgt at tage samfundsansvar, skal den opfylde 
lovens krav, mens den i tilfælde af fravalg af en indsats 
skal begrunde, hvorfor en indsats for samfundsansvar 
ikke er relevant for den pågældende virksomhed. 

Rapporteringspligten om samfundsansvar omfat-
ter alle store danske virksomheder, hvilket vil sige 
virksomheder i regnskabsklasserne D stor, D og C stor 
(se figur 1). Lovkravet omfatter også institutionelle 
investorer, investeringsforeninger og børsnoterede 
finansielle virksomheder.8)	

FØLG ELLER FORKLAR 

Rapporteringspligt om samfundsansvar

De nye krav i årsregnskabslovens § 99 a vil blive 
implementeret over en periode fra 1. januar 2016 til 
2018, hvorefter kravene er gældende på lige vilkår for 
samtlige virksomheder i regnskabsklasserne D stor, 
D og C stor. I bilag 2 ses en kronologisk oversigt over, 
hvornår de enkelte krav skal opfyldes. 

Virksomheder i regnskabsklasse D med over 500 an-
satte (herefter kaldt D stor) er omfattet af de nye krav 
fra 1. januar 2016. Virksomheder i regnskabsklasse D 
med under 500 ansatte (herefter kaldt D) og store C 
virksomheder er omfattet af enkelte krav fra 1. januar 
2016 og for de resterende krav fra 1. januar 2018. 

Efter § 99 a, stk. 1 forstås ved samfundsansvar, at 
virksomheder i deres forretningsstrategi og aktiviteter 
integrerer hensyn til 1) miljø, herunder reduktion af 
klimapåvirkninger som følge af virksomhedens aktivi-
teter, 2) sociale forhold og medarbejderforhold, 3) 
menneskerettigheder og 4) antikorruption og bestik-
kelse. Disse emner betegnes i rapporten som ”de fire 
politikområder”. 

Årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2 uddyber, hvad virk-
somhedernes redegørelse for samfundsansvar  

FIGUR 1 DEFINITION PÅ REGNSKABSKLASSER

	 Regnskabsklasse	 Definition

 C stor Virksomheder der overskrider mindst to af nedenstående:
  › Nettoomsætning på 286 mio. kr. (313 mio. kr. fra 2016).
  ›  Balancesum på 143 mio. kr. (156 mio. kr. fra 2016).
  ›  Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

 D Børsnoterede virksomheder og alle statslige aktieselskaber, uanset størrelse.
  D stor, gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede over 500
  D, gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede under 500
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som minimum skal indeholde. Hidtil har store danske 
virksomheder skullet redegøre for politik, handling og 
resultater for at efterleve § 99 a, men for regnskabs-
året 2016/2018 udvides rapporteringspligten fra 
disse tre til seks komponenter. Fremover skal virksom-
hederne således redegøre for følgende: 

›  Beskrivelse af forretningsmodel NY.
›  Politikker for miljø, herunder reduktion af klima-

påvirkninger, sociale forhold og medarbejderforhold, 
menneskerettigheder samt antikorruption og  
bestikkelse.

›  Handling samt beskrivelse af eventuelt anvendte  
due diligence-processer DELVIST NY.

›  Væsentligste risici for negativ påvirkning på  
politikområderne NY.

›  Anvendelse af ikke-finansielle nøglepræstations-
indikatorer NY.

›  Resultater.

Som ved den tidligere lovændring er det fortsat ikke 
en pligt for virksomheder at rapportere om deres 
indsats for samfundsansvar, men hvis de vælger ikke 
at rapportere, skal de nu begrunde deres fravalg. Det 
fremgår af § 99 a, stk. 3. Det er således ikke længere 
tilstrækkeligt, at virksomheder, der ikke har politikker 
for samfundsansvar, blot oplyser, at de ingen politikker 
har, de skal fremover også angive grundene hertil for 
hvert enkelt af de anførte områder. Det udvidede krav 
om begrundelse er gældende fra 1. januar 2016 for 
virksomheder i regnskabsklasse D stor og fra 1. januar 
2018 for virksomheder i regnskabsklasse C stor og D 
med under 500 ansatte. 

7)  Lovændringen blev vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 (Lov nr. 738 af 1. 

juni 2015) og implementerer EU’s regnskabsdirektiv 2013/34/EU. 

8)  Finanstilsynet har endnu ikke indarbejdet de nye krav i tilsynets  

regnskabsbekendtgørelser (FSR, 2015).
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Virksomheder kan undlade at udarbejde en redegø-
relse om samfundsansvar, hvis de oplyser om deres 
politikker for samfundsansvar efter internationale 
retningslinjer eller standarder. 

Internationale retningslinjer kan fx være FN’s Global 
Compact eller Global Reporting Initiative (GRI). Denne 
undtagelse er dog kun mulig såfremt rapporten dæk-
ker de i stk. 2 anførte oplysninger. En Global Compact 
fremskridtsrapport (Communication on Progress, 
CoP) er derfor kun tilstrækkelig som redegørelse for 
samfundsansvar, hvis den indeholder oplysninger om 
samtlige af de seks punkter, der fremgår af listen på 
forrige side. 

Global Compact’s managementmodel
FN’s Global Compact har udarbejdet en management-
model, som virksomheder kan anvende til at imple-
mentere Global Compact-principperne i praksis og 
integrere dem i deres forretningsdrift.

Managementmodellen er interessant, fordi den 
berører samtlige krav i årsregnskabslovens § 99 a. 
Virksomheder, der anvender managementmodellen  
til at implementere Global Compact-principperne, bør 
derfor være godt forberedt til at opfylde de nye krav. 
Af figur 2 fremgår managementmodellens seks trin, 
og det er illustreret, hvordan kravene i årsregnskabs-
lovens § 99 a korresponderer med disse trin. 

Modellens første trin om engagement (commit) 
opfordrer ledelsen til aktivt at støtte Global Compact 
og implementere de ti principper i virksomhedens 
strategi, kultur og daglige arbejdsgange. 

Årsregnskabslovens bestemmelse er ikke lige  
så specifik, men indeholder en opfordring til at  
rap portere om samfundsansvar og en pligt til at 
begrunde et fravalg.
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Med ledelsens engagement vil virksomheden have et 
godt grundlag for at vurdere sine samfundsrelaterede 
risici og negative påvirkninger (assess), og netop krav 
til processer for due diligence og risikovurderinger 
er nu indsat i loven. Modellens næste trin omhandler 
definition af mål, strategier og politikker (define), 
hvilket korresponderer med kravet i § 99 a, stk. 2 
om at udarbejde politikker. Det samme gør trinet om 
praktisk implementering af strategier og politikker 
(implement), der kan ses i tilknytning til bestemmelsen 
om at omsætte politikker til handling. Trin fem går ud 
på at måle og monitorere virksomhedens fremgang 
i forhold til de fastsatte målsætninger (measure). 
Her taler årsregnskabsloven om at opstille måltal og 
oplyse om resultater. Det sjette og sidste trin omhand-
ler virksomhedens kommunikation af sine fremskridt 
(communicate).  

Denne kommunikation skal som minimum udmøntes  
i en årlig fremskridtsrapport, også kaldt Communi-
cation on Progress (CoP). Denne del udgør kernen i 
årsregnskabslovens krav om en årlig redegørelse om 

FIGUR 2 UNGC’S MANAGEMENTMODEL SET I FORHOLD TIL ÅRSREGNSKABSLOVENS § 99 A

samfundsansvaret, som virksomheden offentliggør  
i tilknytning til sin årsrapport. 

Mål for kønsfordeling i ledelsen
I 2012 blev der indført lovkrav om opstilling af mål- 
tal og politikker for det underrepræsenterede køn  
i ledelsen. Store danske virksomheder har siden  
1. april 2013 været pålagt at rapportere herom.  
Store danske virksomheder er defineret som virk-
somheder i regnskabsklasse D, D stor og C stor. 

For at opfylde kravet skal virksomhederne opstille 
måltal for det underrepræsenterede køn i det øverste 
ledelsesorgan. Virksomhederne skal desuden ud-
arbejde politikker for at øge andelen af det under-
repræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer og 
oplyse om disse. Er intet køn underrepræsenteret, er 
det tilstrækkeligt at oplyse dette både i forhold til 
opstilling af måltal og udarbejdelse af politikker. 
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METODEN 

Sådan har vi gjort

Ved undersøgelsen af virskomhederne har vi opstil-
let fem analyseområder, der afspejler de nye krav til 
rapportering i årsregnskabslovens § 99 a og kravet om 
kønsrepræsentation i § 99 b. Til hvert analyseområde 
har vi formuleret kriterier i form af spørgsmål om: 

›  Virksomhedens oplysning om politikker for sam-
fundsansvar, herunder for miljø og reduktion af 
klimapåvirkninger, sociale og medarbejderforhold, 
menneskerettigheder samt anti-korruption og  
bestikkelse.

›  Virksomhedens oplysning om anvendte processer 
for due diligence på ét eller flere af de førnævnte 
politikområder.

›  Virksomhedens oplysning om sine væsentligste 
risici for negativ påvirkning inden for de fire  
politikområder.

›  Virksomhedens oplysning om anvendelse af ikke- 
finansielle nøglepræstationsindikatorer på ét  
eller flere politikområder.

›  Virksomhedens opstilling af måltal for ledelsens 
kønsmæssige sammensætning.

›  Virksomhedens udarbejdelse af politikker for  
at øge andelen af det underrepræsenterede køn 
 på øvrige ledelsesniveauer.

INFORMATION 
Vil du høre mere om 

 rapportens resultater og metode,  
er du velkommen til at kontakte

 
Birgitte Kofod Olsen

Carve Consulting  
bko@carve.dk | +45 25 26 09 03

For at besvare spørgsmålene har vi gennemgået de 279 
virksomheders årsrapporter samt deres senest uploa-
dede fremskridtsrapport til FN’s Global Compact. Disse 
er suppleret med information fra virksomhedernes 
hjemmesider. De gennemgåede årsrapporter er for regn-
skabsåret 2014, ligesom størstedelen af fremskridts-
rapporterne er fra samme år. Eventuelle tiltag, som er 
iværksat i 2015, er derfor ikke taget i betragtning. 

Vores vurderingsgrundlag
De kvalitative data, der er indhentet gennem årsrap-
porter og fremskridtsrapporter, er gjort målbare ved, 
at indholdet i rapporterne er blevet vurderet og kate-
goriseret som ja eller nej i forhold til opfyldelse af de 
belyste rapporteringskrav og opstillede kriterier. 

Før dataindsamlingen påbegyndtes blev der udviklet 
et spørgeskema med udgangspunkt i analyseområder-
ne. Svarmulighederne i spørgeskemaet blev ligeledes 
begrænset til ja eller nej. Spørgeskemaet og dertilhø-
rende resultater er vedlagt som bilag (se bilag 3). Før 
den endelige dataindsamling fandt sted, blev spørge-
skemaet afprøvet på ti virksomheder med henblik på 
at teste, om dataindsamlerne havde samme forståelse 
af analyseområderne og vurderede virksomhedernes 
opfyldelse af kriterierne på en ensartet måde. 
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I de tilfælde, hvor de undersøgte virksomheder hen-
viser til certificeringer, fx SA8000 om social ansvar-
lighed, ISO14001 om miljøledelse, men ikke uddyber, 
hvad certificeringen indebærer i forhold til konkrete 
krav og processer, kan virksomhederne være blevet 
vurderet som ikke-opfyldende. Fx indeholder SA8000 
et krav om, at den certificerede skal udføre løbende 
risikovurderinger for brud på standardens retnings-
linjer, hvilket fx kunne være manglende efterlevelse 
af retningslinjer om sundhed og sikkerhed. Sådanne 
vurderinger ville i nogle tilfælde kunne sidestilles 
med en due diligence-proces på medarbejderforhold 
og sociale forhold. Virksomheden bliver dog i denne 
rapport kategoriseret som ikke-opfyldende i forhold til 
kravet om due diligence, hvis den ikke forklarer, hvor-
dan certificeringen konkret har ført til gennemførelse 
af systematiske og løbende vurderinger af negative 
påvirkninger på fx medarbejderforhold og sociale 
forhold. 

Vores vurderinger er baseret på virksomhedernes egne 
oplysninger. Det betyder, at virksomhedens brug af 
egne begreber om fx due diligence og nøglepræstati-
onsindikatorer er anvendt, hvis det er tydeligt, at de 
dækker hensigten i lovkravene.

De præsenterede cases er udvalgt som eksempler på 
god praksis i forhold til at opfylde et af de undersøgte 
rapporteringskrav. En virksomhed, der indgår som 
case her i rapporten, opfylder derfor ikke nødvendig-
vis samtlige krav, men har udvist særlig god praksis i 
forhold til det givne område.

Den årlige fremskridtsrapport, også kaldt Communication 
on Progress (CoP), udgør et centralt udtryk for virksomhe-
dernes engagement i FN’s Global Compact. CoP-rapporten 
skal som minimum indeholde en erklæring fra ledelsen om 
fortsat støtte til Global Compact og de ti principper, en be-
skrivelse af politikker og aktiviteter i forhold til menneske-
rettigheder (princip 1-2), arbejdstagerrettigheder (princip 
3-6), miljø (princip 7-9) og anti-korruption (princip 10), samt 
en beskrivelse af effekten, dvs. i hvilken grad opstillede mål 
og indikatorer blev opnået i årets løb. 

Når virksomheder indsender deres årlige CoP-rapport, 
udfylder de samtidig et vurderingsskema (self-assessment), 
hvori de angiver om deres CoP-rapport opfylder de før-
nævnte krav. CoP-rapporterne bliver ikke screenet af Global 
Compact, og de bliver derfor heller ikke revideret i forhold til 
CoP-kravene. 

Fra den dato en virksomhed tilmelder sig Global Compact, 
har den præcis et år til at indsende sin første CoP-rapport. 
Derefter skal virksomheden indsende CoP-rapporter hvert 
år på samme dato. 

Hvis en virksomhed ikke overholder deadline, vil den blive 
registreret som ikke-kommunikerende (non-communica-
ting), indtil rapporten indsendes. Har virksomheden været 
ikke-kommunikerende i et år, vil den blive ekskluderet fra 
Global Compact og indskrevet på listen over ekskluderede 
medlemmer. Denne liste er offentlig tilgængelig. 

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)
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Af disse skal 32 rapportere efter de nye krav fra  
d. 1. januar 2016 (regnskabsklasse D stor) og 70 
fra d. 1. januar 2018 (regnskabsklasse C stor og D). 
Samtlige 102 virk somheder har skullet rapportere 
efter § 99 b siden april 2013. 

Finansielle virksomheder er også underlagt lovkravene, 
men Finanstilsynet har endnu ikke indarbejdet de 
skærpede krav i § 99 a i deres regnskabsbekendt-
gørelser, ligesom det ikke er endeligt besluttet, om de 
skal rapportere fra 2016 eller 2018 9). 11 finansielle 
virksomheder indgår derfor også i analysen, men 
præsenteres som en separat kategori. 

De 166 Global Compact-medlemmer, som befinder 
sig i regnskabsklasse A, B eller C, er ikke rapporte-
ringspligtige hverken i forhold til § 99 a eller § 99 b. 
Virksomhederne er imidlertid blevet undersøgt – på 
samme måde som de rapporteringspligtige virksom-
heder – med henblik på at kunne danne et sammen-
ligneligt billede af Global Compact-medlemmernes 
rapportering om samfundsansvar. 

De udvalgte cases er desuden blevet vurderet i 
forhold til deres relevans for andre virksomheder, 
og om indsatsen er værdiskabende og giver synlige 
resultater. Der er også lagt vægt på, om metoden er 
let tilgængelig for andre, bl.a. ved at bygge på åbne 
standarder om samfundsansvar som FN’s Retnings-
linjer for Menneskerettigheder og Erhverv og Global 
Reporting Initiative fremfor på certificeringer. De 
ti virksomheder, der indgår som cases, har alle haft 
mulighed for at læse og redigere beskrivelsen. 

De omfattede virksomheder 
For de 279 danske virksomheder, som var medlem- 
 mer af FN’s Global Compact per. 5. november 2015,  
er årsrapporten gennemgået, og den deri angivne 
regnskabsklasse ligger til grund for den videre  
analyse af virksomheden. Finansielle virksomheder  
er grupperet for sig, da de er underlagt Finans-
tilsynets regnskabsbekendtgørelser. Af figur 3 ses 
fordelingen af virksomheder per regnskabsklasse.

Det fremgår af figur 3, at størstedelen af med- 
lemmerne befinder sig i regnskabsklasse B  
(36 pct., svarende til 101 virksomheder). Dernæst 
kommer virksom heder i regnskabsklasse C (23 pct., 
63 virksomheder), C stor (23 pct., 63 virksomheder),  
D stor (11 pct., 32 virkso m heder), finansielle  
virk somheder (4 pct., 11 virksomheder), D (3 pct.,  
7 virksomheder) og A (1 pct., 2 virksomheder). 

Såfremt virksomhedernes regnskabsklasse ikke 
ændres, vil 102 af de danske Global Compact- 
medlemmer være rapporteringspligtige efter  
de udvidede krav i årsregnskabslovens § 99 a. 

FIGUR 3 FORDELING AF VIRKSOMHEDER  
PER REGNSKABSKLASSE

9) Oplyst i mail-korrespondance med Finanstilsynet, 24-11-2015.
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Analyse

I	de	følgende	afsnit	redegøres	for	resultaterne		
af	den	indsamlede	data,	herunder	i	forhold	til:	

›  Politikker	for	samfundsansvar.
›  Anvendelse	af	og	oplysning	om	due		

diligence-processer.	
›  Oplysning	om	risici	for	negativ	påvirkning		

på	alle	fire	politikområder.
›  Anvendelse	af	ikke-finansielle	nøgle-	

præstationsindikatorer.	
›  Opstilling	af	måltal	og	udarbejdelse	af		

politikker	for	at	øge	andelen	af	det	under-	
repræsenterede	køn	i	ledelsen.	

Samtlige	af	de	undersøgte	279	virksomheder	har	
pligt	til	at	indsende	den	årlige	fremskridtsrapport	
til	Global	Compact,	men	det	er	ikke	alle,	der	har	
rapporteringspligt	efter	årsregnskabslovens		
§	99	a	og	§	99	b.

I	fremstillingen	af	rapportens	resultater	er		
virksomhederne	derfor	blevet	grupperet	i	fire		
kategorier,	som	afspejler	deres	rapporterings-
forhold.	Kategorierne	er	som	følger:	

›  	Rapporteringspligt	2016		
(virksomheder	i	regnskabsklasse	D	stor).

›  	Rapporteringspligt	2018		
(virksomheder	i	regnskabsklasse	D	og	C	stor).	

›  	Finansielle	virksomheder.
›  	Ingen	rapporteringspligt		

(virksomheder	i	regnskabsklasse	A,	B,	C).

Af	virksomheder	med	rapporteringspligt	har		
32	virksomheder	rapporteringspligt	fra	2016,		
70	har	rapporteringspligt	fra	2018,	11	er	finan-	
sielle	virksomheder,	for	hvem	der	er	særlige	regler		
i	forhold	til	rapportering,	og	166	virksomheder		
har	ikke	rapporteringspligt.	



14

ANALYSEOMRÅDE 1 

Politikker for samfundsansvar

ÅRSREGNSKABSLOVEN § 99 A, STK. 2, NR. 2 Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker 
for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfunds-
ansvar, som virksomheden anvender. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder for 
at re ducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold og medarbejderforhold, 
respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det oplyses, 
om virksomheden har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

Der skal oplyses om politikker på alle fire områder,  
og hvad politikkerne går ud på. 

Loven fastsætter ikke konkrete kriterier for formen eller 
indholdet af politikkerne på de fire områder, men nævner 
dog, at virksomhederne skal oplyse om deres brug af 
eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for 
samfundsansvar. Sådanne standarder kan bruges til at 
måle, overvåge og styre virksomhedernes aktiviteter  
og deres påvirkning af samfundet.

Datasættet
I vores gennemgang af virksomhedernes årsrapporter, 
CoP-rapporter og hjemmesider har vi valgt at tage  
udgangspunkt i virksomhedernes egne beskrivelser  
af deres indsats for samfundsansvar. Vi har derfor 
inddraget oplysninger om deres indsats i forhold til 
miljø og klima, sociale forhold og medarbejderforhold, 
menneskerettigheder og anti-korruption. Dette uan-
set, om de fremgår af én samlet CSR-politik, eller som 
separate politikker for hvert område, som løse afsnit 
i et adfærdskodeks, et sæt etiske retningslinjer eller 
andre tekststykker, der beskriver, hvordan virksomheden 
arbejder med de fire områder gennem mål, indsatser 
og aktiviteter. Såfremt virksomhederne ikke oplyser 
om deres engagement på alle fire politikområder, er de 
kategoriseret som ikke-opfyldende i datasættet. 

Datasættet har ikke gjort det muligt for os at fore- 
tage en vurdering af politikkernes indhold, omfang  
og kvalitet og heller ikke af de processer, der følges  
i forbindelse med udarbejdelse af politikkerne. 

Krav og kriterier 
Virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens 
rapporteringspligt, skal som minimum oplyse om:

›  Politikker for miljø, herunder for reduktion af klima-
påvirkninger relateret til virksomhedens aktiviteter.

›  Sociale forhold og medarbejderforhold.
› Menneskerettigheder.
›  Anti-korruption og bestikkelse. 

I FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 
fremgår en række kriterier, der som minimum skal være 
opfyldt ved udarbejdelsen af en virksomhedspolitik for men-
neskerettigheder. En menneskerettighedspolitik bør være: 

›  Vedtaget på højeste niveau i virksomheden. 
›  Inspireret af interne bidrag og ekstern ekspertise.
›  Indeholde en beskrivelse af forventningerne til  

medarbejdere, forretningspartnere m.fl. i forhold  
til respekt for menneskerettighederne. 

›  Offentligt tilgængelig og kommunikeret både  
internt og eksternt.

›  Integreret i procedurer og processer i den daglige drift.

Kriterierne er generelle og kan derfor let anvendes  
i forbindelse med udarbejdelse af politikker for miljø,  
sociale forhold og medarbejderforhold samt anti- 
korruption og bestikkelse. 

FN’S RETNINGSLINJER FOR MENNESKE- 
RETTIGHEDER OG ERHVERV
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FIGUR 5 RAPPORTERINGSPLIGT 2016

Pct.

FIGUR 7 FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

Pct.

FIGUR 6 RAPPORTERINGSPLIGT 2018

Pct.

FIGUR 8 INGEN RAPPORTERINGSPLIGT
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Resultater
Af figurerne 5-8 fremgår resultaterne for analyse-
området ”Giver virksomheden oplysninger om sine 
politikker for samfundsansvar på alle fire områder”.

Opgørelserne viser, at 91 pct. og 94 pct. af virksomhe-
derne med rapporteringspligt fra henholdsvis 2016  
og 2018 oplyser om deres engagement inden for miljø 
og klima, sociale forhold og medarbejderforhold,  
menneskerettigheder og anti-korruption, dvs. på alle 
fire områder. Det samme er tilfældet for 82 pct. af  
de finansielle virksomheder og 74 pct. af de ikke- 
rapporteringspligtige virksomheder.

Eftersom Global Compact-medlemskabet inde-
bærer, at virksomhederne arbejder aktivt med 

menneskerettig heder, arbejdstagerrettigheder, miljø 
og anti-korruption – og beskriver deres handlinger i 
årets løb i forhold til at implementere de ti Global 
Compact principper – er det forventeligt, at en stor 
del af virksomhederne allerede oplyser om deres 
engagement inden for de fire politikområder. Det er 
derfor overraskende, at 9 pct. af de rapporterings-
pligtige fra 2016 og 18 pct. af de finansielle virksom-
heder endnu ikke har offentliggjort politikker på alle 
områderne. 

Det hører med til det samlede positive billede, at to 
tredjedele af de ikke-rapporteringspligtige virksom-
heder har alle deres politikker på plads. 

GIVER VIRKSOM HEDEN OPLYSNINGER OM SINE POLITIKKER FOR SAMFUNDS ANSVAR PÅ ALLE 4 OMRÅDER?

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej
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Årsregnskabsloven og Global Compact
Af figur 4 fremgår, hvordan Global Compact-princip-
perne spiller sammen med årsregnskabslovens krav 
om rapportering om politikker på fire områder. Som 
det fremgår, kan princip 1 og 2 inspirere en menneske-
rettighedspolitik; princip 3 til 6 kan danne udgangs-
punkt for en politik om medarbejderforhold og sociale 
forhold; princip 7 til 9 kan integreres i en miljø- og 
klimapolitik, mens princip 10 kan være udgangspunktet 
for en anti-korruptionspolitik. 

CARVE CONSULTING ANBEFALER AT
›  Global Compact-principperne anvendes som grundlag  

for udformningen af politikker på de fire områder:  
1. Miljø, herunder reduktion af klimapåvirkninger 
som følge af virksomhedens aktiviteter, 2. Sociale  
forhold og medarbejderforhold, 3. Menneskerettigheder  
og 4. Antikorruption og bestikkelse.

›  Identificér forretningsmuligheder og risici indenfor  
de fire områder, så politikken hænger sammen med  
virksomhedens forretningsstrategi.

›  Processen til udarbejdelse af politikker om miljø  
og klima, sociale forhold og medarbejder forhold, 
menneske rettigheder og anti-korruption tilrette - 
 lægges efter kriterierne i FN’s Retningslinjer for  
Menneskerettigheder og Erhverv.

FIGUR 4 UNGC'S TI PRINCIPPER OG POLITIKOMRÅDERNE I ÅRSREGNSKABSLOVENS § 99 A

ÅRSREGNSKABSLOVENS	§	99A GLOBAL	COMPACT’S	TI	PRINCIPPER

Menneskerettigheder

Medarbejderforhold  
og sociale forhold

Miljø, herunder reduktion  
af klimapåvirkninger

Anti-korruption og bestikkelse

PRINCIP	1	 	Virksomheder	bør	støtte	og	respektere	beskyttelsen	af		
internationalt	erklærede	menneskerettigheder

PRINCIP	2	 	Virksomheder bør sikre, at de ikke medvirker til krænkelse  
af menneskerettighederne

PRINCIP	3	 	Virksomheder bør opretholde foreningsfriheden og effektivt  
anerkende retten til kollektiv forhandling og;

PRINCIP	4	 støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde og;
PRINCIP	5	 støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og; 
PRINCIP	6	 afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

PRINCIP	7	 	Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige 
udfordringer og;

PRINCIP	8	 tage initiativ til at fremme større miljømæssig adfærd og;
PRINCIP	9	 opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

PRINCIP	10	 	Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption,  
herunder afpresning og bestikkelse
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TROLDTEKT A/S

Medlem	af	Global	Compact	siden:	14-09-2010
Branche:	Fremstillingsvirksomhed
Antal	ansatte:	60
Rapporteringspligt:	Ingen

Troldtekt producerer akustikplader af træ og 
cement. Pladerne designes, udvikles og fabrikeres 
i Danmark af lokale materialer og under miljø-
skånsomme forhold. 

Troldtekts politik for samfundsansvar fremgår  
af CSR-rapporten og er vedtaget af ledelsen. Den  
udgør en integreret del af virksomhedens overord-
nede strategi for bæredygtighed og af den daglige 
drift og kommunikeres til såvel medarbejdere som 
leverandører og andre interessenter. Troldtekts 
politik for samfundsansvar dækker alle fire politik - 
 områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettig-
heder, miljø og klimapåvirkninger og anti korruption 
i én samlet politik.

Indsatsen på miljøområdet er udformet på bag-
grund af cradle to cradle-konceptet, og politikken 

afspejler derfor dette koncepts systematiske 
måde at synliggøre virksomhedens målsætninger 
for hvert år, herunder måltal for CO2-reduktion  
og konkrete initiativer, som fx omlægning til ved-
varende energi og genanvendelse af materialer. 

Hovedfokus i politikken for medarbejderforhold 
er sikkerhed, hvorfor der er lavet en række tiltag 
for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i 
virksomhedens produktion og derved mindske 
risikoen for arbejdsulykker. Troldtekt udviser også 
rummelighed ved at tage personer med særlige 
udfordringer i flexjob og virksomhedspraktik samt 
tilbyde studerende praktik og en mentor i virksom-
heden. En anden markant indsats er udbredelse af 
virksomhedens retningslinjer om anti-korruption 
via stormøder og personalehåndbog.

I forhold til menneskerettigheder relaterer 
politikken sig hovedsageligt til virksomhedens 
leverandører, som underskriver en Troldtekt 
Code of Conduct og screenes for overholdelse af 
menneskerettighederne, herunder om de benytter 
børnearbejde. Leverandørerne screenes også for 
risiko for korruption.
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ARLA FOODS AMBA

Medlem	af	Global	Compact	siden:	09-01-2008
Branche:	Fødevareindustri,	mejerier	samt	ostefremstilling
Antal	ansatte:	19.577
Rapporteringspligt:	2018

Arla Foods producerer som andelsejet virksomhed 
mejeri produkter i 12 lande og sælger dem i over 100 
lande. Arlas politikker for samfundsansvar understøttes 
af den øverste ledelse gennem forankring i en CSR 
komité bestående af Arlas administrerende direktør  
og repræsentanter for topledelsen. 

De fire politikområder er integreret i virksomhedens 
afdelinger og datterselskaber og omfatter såvel interne 
medarbejderforhold og produktion som Arlas eksterne 
påvirkning i forhold til forbrugere og leverandører. 
 
Arlas adfærdskodeks (Code of Conduct) afspejler virk-
somhedens principper for etik og bæredygtig udvikling 
og omhandler: Ansvarlig virksomhed, tillid til produkterne, 
omsorg for dyr og miljø og respektfulde relationer.  
Da Arla også opererer i lande, hvor der er risici for at 
på virke menneskerettighederne negativt blev virksom-
hedens menneskerettighedspolitik opdateret i 2015,  
så denne i højere grad afspejler globale menneske-
rettighedsudfordringer. 
 
Adfærdskodekset er godkendt på øverste ledelses- 
niveau (Arla’s bestyrelse), er offentligt tilgængeligt på 
Arlas hjemmeside og oversat til 12 sprog. Kodekset fun-
gerer som et værktøj og guide til styring af Arlas arbejde 
med ansvarlighed både internt og i forhold til leveran-
dører. Den kommunikeres ud til alle medarbejdere via et  
e- learningsmodul og indgår i et systematisk arbejde med 
leverandørerne om social og miljømæssig ansvarlighed.
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OECD’s medlemslande har udarbejdet og vedtaget en række 
anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd, ”OECD’s Ret-
ningslinjer for Multinationale Virksomheder”. Retningslinjerne 
er tiltænkt små og store multinationale virksomheder, som  
har aktiviteter i OECD-medlemslande, men alle virksomheder 
kan følge retningslinjerne. En multinational virksomhed define-
res som en virksomhed, der har aktiviteter i mere end ét land.

Anbefalingerne er baseret på internationalt anerkendte 
standarder, herunder FN’s Retningslinjer for Menneskeret-
tigheder og Erhverv (UNGP), og berører de samme CSR- 
områder som FN’s Global Compact samt en række områder, 
der ikke er dækket af Global Compact-principper, som fx 
forbrugeranliggender, forbrugerinteresser, videnskab og 
teknologi, konkurrence og beskatning.

Krav og kriterier
Årsregnskabslovens bestemmelse om oplysning om 
samfundsansvar er i 2015 blevet suppleret med en 
bestemmelse om nødvendig omhu eller due diligence. 
Kravet om due diligence er knyttet til kravet om, at 
virksomhederne skal redegøre for, hvordan de omsæt-
ter politikker for samfundsansvar til handling. De skal 
fra enten 2016 eller 2018 også oplyse om deres pro-
cesser for due diligence, hvis de anvender sådanne. 

Af EU-direktivet om ikke-finansiel rapportering frem-
går, at oplysningerne om due diligence bør omfatte  
de processer, som virksomheden har gennemført for  
at kortlægge, forebygge og afbøde aktuelle og po-
tentielle negative påvirkninger på sine interessenter. 
Dette gælder også for det om givende samfund på 
områderne miljø og klima, sociale forhold og medarbe-
jderforhold, menneskerettigheder og anti-korruption. 
Vurderingen skal omfatte de negative påvirkninger, 
som virksomheden forårsager gennem sin drift og i 
sin leverandør- og underleverandørkæde, hvis det er 
relevant og proportionalt at inddrage disse.

Due diligence er nødvendig omhu
Begrebet ’due diligence’ er beskrevet i OECD’s  
Retningslinjer for Multinationale Virksomheder som 
en proces, hvorigennem virksomheder identificerer, 
forebygger, afbøder og står til regnskab for, hvordan 
de håndterer deres negative påvirkninger på samfun-
det. Negative påvirkninger opstår, når virksomhedens 

ANALYSEOMRÅDE 2

Due diligence

ÅRSREGNSKABSLOVENS § 99 A, STK. 2., NR. 3 For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det oplyses, 
hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om 
eventuelle systemer eller procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte processer 
for nødvendig omhu (»due diligence«), hvis virksomheden anvender sådanne processer.

handlinger – eller mangel på indsats – indebærer 
negative konsekvenser for personer, grupper af per-
soner, miljøet eller samfundsøkonomien. Due diligence 
ses derfor som en integreret del af virksomhedens 
risikostyring og bør adressere negative påvirkninger på 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø 
og i forhold til korruption, som virksomheden i sin drift 
eller i samarbejde med fx leverandører er eller vil kunne 
blive involveret i.

OECD’S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE  
VIRKSOMHEDER
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Datasættet
Vores undersøgelse af virksomhederne er baseret på 
den forståelse af due diligence, der fremgår af EU- 
direktivet og OECD’s retningslinjer. For at opfylde krite-
riet behøver virksomhederne ikke benytte begreberne 
due diligence eller nødvendig omhu, men de skal have 
beskrevet processer eller procedurer for, hvordan de 
systematisk og kontinuerligt vurderer deres negative 
påvirkninger på et eller flere af de fire politikområder. 
Det vil sige, at virksomhederne i datasættet er kate-
goriseret som opfyldende, uanset om de beskriver due 
diligence-processer på ét eller flere politikområder. 

De virksomheder, som afdækker negative påvirkninger 
hos leverandører, men ikke har tilsvarende processer 

FIGUR 9 RAPPORTERINGSPLIGT 2016

Pct.

FIGUR 11 FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

Pct.

FIGUR 10 RAPPORTERINGSPLIGT 2018

Pct.

FIGUR 12 INGEN RAPPORTERINGSPLIGT

Pct.
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73
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for at identificere virksomhedens drift-relaterede  
negative påvirkninger på et eller flere af de fire politik-
områder, er kategoriseret som ikke-opfyldende. 

Resultater
Af figurerne 9-12 fremgår resultaterne for analyse-
området: ”Oplyser virksomheden om anvendte processer 
for due diligence på et eller flere politikområder”.

Af figurerne 9-12 fremgår det, at 84 pct. og 73 pct. af 
virksomhederne med rapporteringspligt fra henholdsvis  
1. januar 2016 og 2018 oplyser om anvendte processer 
for due diligence, mens 73 pct. af de finansielle og  
39 pct. af virksomhederne uden rapporteringspligt  
op fylder kravet. 

OPLYSER VIRKSOMHEDEN OM ANVENDTE PROCESSER FOR DUE DILIGENCE?

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej
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PANDORA A/S

Medlem	af	Global	Compact	siden:	30-04-2010
Branche:	Engroshandel	med	ure	og	guld-	og	sølvsmykker
Antal	ansatte:	5.000
Rapporteringspligt:	2016

PANDORA gennemfører due diligence-processer i hele 
sin værdikæde. Allerede i designfasen bliver virksom-
hedens CSR-team inddraget for at undersøge, hvordan 
brugen af nye materialer vil kunne påvirke miljø og  
menneskerettigheder – negativt såvel som positivt. 

I fremstillingsfasen undersøges det, hvordan fremstilling en  
af smykker påvirker produktionsmedarbejderes sikkerhed  
og sundhed. Virksomheden arbejder også med at fore-
bygge arbejdsrelaterede ulykker, blandt andet ved at iden-
tificere årsager til ulykker (og nær-ulykker) på PANDORA’s 
smykke fabrik i Thailand. Her oplæres medarbejderne 
også i sikker hed, arbejdsmiljø, sundhed, privatøkonomi 
og lederskab. Det overordnede formål er at tilføre med-
arbejderne rele vante tekniske færdigheder såvel som 
personlige kvalifikationer, der sikrer deres engagement, 
produktivitet og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. 

Alle leverandører bliver løbende vurderet og godkendt af 
såvel virksomhedens interne CSR-teams som af eksterne 
 kontrollører. Herudover bliver alle leverandører jævnligt  
inviteret til PANDORA’s faciliteter i Thailand for at vise, 
hvordan virksomheden helt praktisk arbejder med at 
sikre de ansattes arbejdsforhold. Med due diligence- 
processerne i leverandørkæden er PANDORA i stand til 
løbende at identificere og reagere på påvirkninger på 
miljøet, menneskerettighederne og arbejdsforhold, der 
igen har betydning for leverandørernes omstillingsevne, 
leverancer og evne til at levere kvalitetsprodukter.
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Den høje opfyldelsesgrad er udtryk for, at årsregn-
skabsloven ikke stiller krav om due diligence-processer, 
men alene om oplysning af sådanne processer, hvis de 
udføres. Den valgfrihed og egen vurdering, som virk-
somhederne har, fører i langt de fleste tilfælde til, at 
der kun etableres due diligence-processer på et enkelt 
eller få af de områder, der er omfattet af samfunds-
ansvaret. Det er således primært i forhold til negative 
påvirkninger på miljø og klima, at virksomhederne 
har valgt at beskrive systematiske og kontinuerlige 
processer for at identificere, forebygge og afbøde 
negative påvirkninger. 

Derudover er due diligence som begreb relativt nyt i 
forhold til virksomhedernes samfundsansvar. Det blev 
introduceret første gang af FN’s Særlige Repræsen-
tant, John Ruggie, i 2008, hvor han udarbejdede en 
konceptuel ramme for, hvordan virksomheder bør sikre 
beskyttelse og respekt for menneskerettighederne. 
Begrebet er siden blev uddybet i FN’s Retningslinjer 
for Menneskerttigheder og Erhverv (se boks s. 24) og 
OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder 
og er ikke længere begrænset til menneskerettigheds-
området. 

Af figur 13 og 14 fremgår det, hvor mange virksomheder, 
der henviser til OECD’s Retningslinjer for Multinationale 
Virksomheder og til FN’s Guiding Principles i deres rap-
portering. Af de 279 undersøgte virksomheder, nævner  
ti eksplicit OECD’s Retningslinjer og 27 FN’s Guiding  
Principles. Med andre ord henviser blot 13 pct. af 
virksomhederne til de undersøgte internationale ret-
ningslinjer. Af de virksomheder, som henviser til FN’s 
Guiding Principles, har 21 beskrevet processer for due 
diligence på ét eller flere politikområder, mens samtlige 
virksomheder, som henviser til OECD’s retningslinjer, 
har beskrevet sådanne processer. Virksomheder, som 
anvender retningslinjerne i deres arbejde med CSR, er 
med andre ord hjulpet godt på vej til at opfylde års-
regnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 3 om due diligence. 

CARVE CONSULTING ANBEFALER AT
›  Anvende OECD’s Retningslinjer eller FN’s Retningslinjer 

for Menneskerettigheder og Erhverv til planlægning af 
systematiske og kontinuerlige due diligence processer.

›  Opbygge forståelse for retningslinjernes indhold  
hos de ledere, der skal implementere og sikre over-
holdelse af due diligence-processerne.
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FIGUR 13 VIRKSOMHEDER, DER HENVISER TIL  
OECD'S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE 
VIRKSOMHEDER

FIGUR 14 VIRKSOMHEDER, DER HENVISER TIL  
FN’S RETNINGSLINJER FOR MENNESKERETTIG-
HEDER OG ERHVERV
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SP MOULDING A/S

Medlem	af	Global	Compact	siden:	17-01-2012
Branche:	Fremstillingsvirksomhed,	plastprodukter	
Antal	ansatte:	500
Rapporteringspligt:	2018	

SP Moulding A/S fremstiller plastprodukter, som fx 
sprøjtestøbte præcisionskomponenter til industrivirk-
somheder verden over. Virksomheden har produktions-
anlæg i Danmark, Kina og Polen. 

SP Moulding beskriver de processer, som hjælper 
virksomheden med at identificere, forebygge og undgå 
negative påvirkninger af menneskerettigheder, arbejds-
forhold og miljø, samt at forhindre korruption.
 
I forhold til virksomhedens risikovurderede leverandø-
rer omfatter processerne endvidere et selvevaluerings-
system, hvor leverandørerne skal vurdere deres på - 
virkning på de fire områder og rapportere herom ved 
anvendelse af en række indikatorer fastsat af  
SP Moulding.
 
SP Moulding arbejder tillige med processer for risiko-
vurdering i forhold til medarbejdernes trivsel, sundhed 
og sikkerhed.
 
SP Mouldings CSR-politik, anti-korruptionspolitik og 
Code of Conduct bliver kommunikeret til henholdsvis 
alle ansatte og leverandører. På grund af øget risiko  
i Kina udføres der her regelmæssig kontrol med pro-
duktionssites og økonomiske transaktioner, ligesom 
et team på 2-3 ansatte regelmæssigt reviderer om de 
kinesiske leverandører overholder firmaets Code of 
Conduct og retningslinjer for anti-korruption.
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ANALYSEOMRÅDE 3 

Risiko for negative påvirkninger

§ 99 A, STK. 2., NR. 4 Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens  
forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens  
forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ 
påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan virksomheden 
håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.

Krav og kriterier 
Med ændringen af årsregnskabsloven er der indført  
et nyt krav om, at virksomhederne skal oplyse om  
deres væsentligste risici for negativ påvirkning via  
egne aktiviteter og drift på de fire politikområder,  
dvs. i forhold til miljø og klima, menneskerettigheder,  
sociale forhold og medarbejderforhold samt anti- 
korruption og bestikkelse. 

Derudover skal de, hvor det er relevant og proportionalt, 
også forholde sig til negative påvirkninger, som de  
måtte have igennem deres forretningsforbindelser,  
produkter og tjenesteydelser. Sidst, men ikke mindst, 
skal det oplyses, hvordan virksomhederne håndterer  
de pågældende risici.

En risiko vurderes som aktuel eller potentiel. Den aktuelle  
risiko knytter sig til konstaterede tilfælde, hvor virk-
somhedens handlinger har ført til fx miljøbelastning 
eller bidraget til menneskerettighedskrænkelser. Den 
potentielle risiko henviser til de kortlagte negative 
påvirkninger, som med stor sandsynlighed kunne  
blive en konsekvens af virksomhedens handlinger  
og aktiviteter, men ikke har manifesteret sig endnu.

På baggrund af EU-direktivet betyder kravet om risiko-
vurdering, at virksomhederne bør fremlægge tilstræk-
kelige oplysninger om allerede konstaterede negative 
påvirkninger samt om de forhold, der med størst 

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 
(FN’s Guiding Principles) blev vedtaget af et enstemmigt 
FN Menneskerettighedsråd i juni 2011. Det er proces-
orienterede retningslinjer, der viser, hvad det indebærer 
for stater og virksomheder at respektere menneske-
rettighederne. 

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 
anerkender, at alle virksomheder har negative påvirknin-
ger på menneskerettighederne, og at det er håndteringen 
af disse, som er afgørende for, om virksomheden kan 
hævde, at den respekterer menneskerettighederne. 
Negative påvirkninger kan være potentielle eller aktuelle, 
hvor førstnævnte henviser til indflydelser som poten-
tielt kan finde sted (dvs. risici), og sidstnævnte henviser 
til indflydelser, som allerede har fundet sted eller som 
finder sted. 

Af retningslinjerne fremgår tre konkrete forhold, som skal 
være opfyldt for, at en virksomhed kan hævde, at den re-
spekterer menneskerettighederne. Virksomheden skal:

›  Have en menneskerettighedspolitik.
›  Implementere due diligence-processer. 
›  Sikre adgang til oprejsning for de individer, som er 

berørte af en eventuel negativ påvirkning af deres 
menneskerettigheder. 

FN’S RETNINGSLINJER FOR  
MENNESKERETTIGHEDER OG ERHVERV 
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sandsynlighed vil føre til at virksomhedens potentielle 
negative påvirkninger manifesterer sig. Vurderingen 
af påvirkningernes alvor skal foretages på baggrund af 
den negative påvirknings omfang og grad.

Datasættet
På baggrund af virksomhedernes årsrapporter, CoP- 
rapporter og hjemmesider har vi undersøgt, om virksom-
hederne informerer om deres risici i forhold til miljø og 
klima, sociale forhold og medarbejderforhold, menneske- 
rettigheder og anti-korruption. Såfremt virksomheden 
oplyser sine ikke-finansielle risici på disse fire politik-
områder, opfylder de kravet, mens de, der blot oplyser 
om deres risici på et til tre områder, ikke opfylder kravet. 

Resultater
Af figurerne 15-18 fremgår resultaterne for analyse-
området ”Oplyser virksomheden om sine væsentligste 
risici for negativ påvirkning inden for alle fire politik-
områder”.

Det fremgår af figurerne, at 31 pct. og 24 pct. af virk-
somhederne, som har rapporteringspligt fra henholds-
vis 2016 og 2018, oplyser om deres væsentligste ri-
sici på alle fire områder. For finansielle virksomheder 
udgør andelen af virksomheder med risikovurdering 
27 pct., mens andelen blandt de ikke-rapporterings-
pligtige virksomheder er nede på 6 pct. 

FIGUR 15 RAPPORTERINGSPLIGT 2016

Pct.

FIGUR 17 FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

Pct.

FIGUR 16 RAPPORTERINGSPLIGT 2018

Pct.

FIGUR 18 INGEN RAPPORTERINGSPLIGT
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OPLYSER VIRKSOM HEDEN OM SINE VÆSENTLIGSTE RISICI FOR NEGATIV PÅVIRKNING?
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VESTAS WIND SYSTEMS A/S 

Medlem	af	Global	Compact	siden:	21-09-2009
Branche:	Maskinindustri,	fremstillingsvirksomhed,		
videnskabelige	og	tekniske	tjenesteydelser
Antal	ansatte:	17.000
Rapporteringspligt:	2016

Vestas fremstiller vindmøller til produktion af  
elektrisk energi. Vestas har fremstillingsfaciliteter  
i Nordamerika, Latinamerika, Europa og Asien.

Af Vestas seneste årsrapport fremgår det, at virksom-
heden har implementeret sociale og miljømæssige 
due diligence-processer, og at disse er integreret i 
virksomhedens projektplaner. Udover at oplyse om 
processer for at kortlægge risici, så italesætter Vestas 
også konkrete risici for negativ påvirkning. 

I forhold til menneskerettigheder og medarbejder-
forhold oplyser Vestas, at produktion og opsætning 
af vindmøller udgør en sikkerhedsmæssig risiko for 
de ansatte. De tunge elementer, højder, vejrforhold 
og krævende processer er alle faktorer som bidrager 

til et risikofyldt arbejdsmiljø. Vestas er bevidste om 
denne risiko og arbejder intensivt for at forebygge 
ulykker ved at træne alle medarbejdere og implemen-
tere strikse sikkerhedsregler. Der er desuden måltal 
for arbejdsulykker.

Vestas kerneforretning omfatter udvikling, frem-
stilling, installation og vedligehold af vindmøller til 
vedvarende energi, hvilket må forventes at have en 
positiv påvirkning på miljø og klima. Vestas oplyser 
dog, at fremstillingen af vindmøllerne medfører en 
mindre negativ påvirkning på miljøet. Vestas arbejder 
for at mindske sine miljømæssige påvirkninger ved at 
udvikle vindmøller, som er endnu mere CO2-effektive 
og ved at anvende livscyklusvurderinger (”Life Cycle 
Assessments”) på produkterne.

I forhold til korruption identificerer Vestats sine 
forretningsrelationer til emerging markets som en 
mulig korruptionsrisiko. Vestas har siden 2010 været 
medlem af initiativet Partnering Against Corruption 
Initiative (PACI), som udstikker klare retningslinjer for 
design og implementering af politikker og systemer 
til at forebygge, opdage og håndtere korruption.
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På nuværende tidspunkt er oplysning om risici  
tydeligvis det krav, som færrest virksomheder er  
parate til at efterleve. Den manglende offentlig- 
gørelse af risikovurderinger, der knytter sig til  
virksomhedens samfundsansvar, udgør således en 
udfordring for virksomhedernes evne til at opfylde  
de nye krav i årsregnskabslovens § 99 a. 

Udførelse af due diligence og oplysning om risici  
for negativ påvirkning hænger snævert sammen.  
Hvis virksomheden ikke har implementeret due  
diligence-processer, så er det usandsynligt, at de  
er i stand til at redegøre tilfredsstillende for deres 
aktuelle og potentielle, negative påvirkninger. Af de 
blot 40 virksomheder (ud af 279), som har oplyst  
om væsentligste risici på alle fire politikområder,  
er 37 ligeledes blevet vurderet som opfyldende  
i forhold til kravet vedrørende oplysning om due  
diligence-processer. 

CARVE CONSULTING ANBEFALER AT
›  Kortlægge virksomhedens aktuelle og potentielle  

risici for negative påvirkninger på de fire politik-
områder og vurdere hvordan det påvirker virksom-
hedens produktion, drift og omdømme i hele 
værdikæden.

›  Indhente branche- og landespecifikke risiko-
vurderinger, der er relevante og væsentlige for 
virksomhedens produktion, drift og omdømme  
i hele værdikæden.

›  Integrere risikovurderingen i forhold til samfunds-
ansvar i virksomhedernes generelle risikovurdering.
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MØBELTRANSPORT DANMARK 

Medlem	af	Global	Compact	siden:	25-07-2012
Branche:	Flytteforretning,	transport	og		
godshåndtering	
Antal	ansatte:	180
Rapporteringspligt:	Ingen	

Møbeltransport Danmark er et flytte- og relocation  
firma, der planlægger og udfører bohave- og kontor - 
flytninger samt kunsttransporter for privatpersoner, 
virksomheder og offentlige institutioner. Virksom-
heden har kontorer i Danmark, Sverige og Spanien 
og arbejder internationalt under navnet Aspire 
Mobility Group.

Virksomheden oplyser i sin CoP rapport om sine 
væsentligste risici inden for de fire politikområder, 
samt hvad virksomheden gør for at begrænse og 
forebygge de identificerede risici.

På miljøområdet udgør brændstofforbruget  
en risiko, og virksomheden søger at reducere  

forbruget ved bl.a. at udskifte gamle biler, installere 
brændstoffiltre og planlægge flytninger, så de 
bliver mere brændstoføkonomiske. I forhold til 
arbejdstager- og menneskerettigheder fremhæver 
virksomheden retten til en sund og sikker arbejds-
plads og italesætter risikoen for ulykker på vejene. 
Sundheds- og sikkerhedsmæssige problemstillinger 
diskuteres på kvartalsmøder for at vurdere om 
den aktuelle indsats på området kan forbedres og 
antallet af ulykker mindskes.

Risikoen for menneskerettighedspåvirkninger vur-
deres som værende højere ved flytninger i udlandet. 
Derfor samarbejder virksomheden med leveran-
dører, som er medlemmer af den globale alliance for 
flytteforretninger FIDI FAIM. Som medlem af FIDI 
FAIM screenes virksomhederne løbende for deres 
overholdelse af alliancens etiske retningslinjer.

Selvom Møbeltransport Danmark vurderer, at  
risikoen for korruption i Danmark er lav, så forventer 
de, at alle leverandører følger firmaets Code of 
Conduct, der beskriver, hvordan korruption og 
bestikkelse skal håndteres.
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Krav og kriterier
Årsregnskabslovens bestemmelse om oplysning om 
brug af ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer af-
spejler, som de øvrige krav, princippet ”følg eller forklar”. 
Virksomheder, der anvender nøglepræstationsindikato-
rer eller KPI’er (Key Performance Indicators), skal derfor 
oplyse om dem i deres årlige rapportering. En virksom-
hed, der ikke anvender måltal og derfor ikke oplyser om 
dem, kan således også opfylde kravet. Loven og EU- 
direktivet indeholder ingen definition af nøglepræsta-
tionsindikatorer, men begrebet forstås generelt som ”et 
alment kendt og benyttet værktøj, som har til formål at 
måle virksomhedens indsats qua resultatmål for en given 
målsætning på bestemte forretningsaktiviteter” 10).
Global Compact opfordrer sine medlemmer til at benytte 
indikatorer til at understøtte deres mål sætninger for 
implementering af Global Compact-principperne og kom - 
munikere målopfyldelse i det obligatoriske afsnit om  
effektmåling (measurement of outcomes) i den årlige CoP- 
rapport. Global Compact henviser til Global Repor ting 
Initiative’s rapporteringssystem som et oplagt red skab 
til at identificere og opstille relevante indikatorer med.

Datasættet
Undersøgelsen af virksomhedernes brug af nøgle-
præstationsindikatorer er baseret på den definition af 
indikatorer, som virksomhederne selv har valgt at an-
vende. Der er derfor ikke skelnet mellem om virksomhe-
den måler deres indsats på baggrund af KPI’er, targets, 
måltal, målsætninger eller tilsvarende begreber. 

ANALYSEOMRÅDE4

Nøglepræstationsindikatorer

§ 99 A, STK. 2., NR. 5 Der skal gives oplysning om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikke 
finansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

Global Reporting Initiative (GRI) er organisationen bag 
de internationalt mest anerkendte retningslinjer for 
bæredygtighedsrapportering. GRI’s retningslinjer er 
detaljerede og relativt lettilgængelige. De udgør derfor 
et oplagt udgangspunkt for virksomheder, der ønsker  
at opstille ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer 
for deres arbejde med samfundsansvar. 

Organisationen GRI blev stiftet i 1997 i Boston, USA, 
og var oprindeligt kun fokuseret på miljørapportering. 
I 1998 nedsatte GRI en multi-stakeholder-komité, som 
havde til ansvar at videreudvikle organisationens rappor-
teringssystem med henblik på at inddrage andre områder 
end miljø og klima. GRI’s rapporteringssystem har så-
ledes udviklet sig til at være en internationalt anerkendt 
ramme for redegørelse og rapportering om samfunds-
ansvar, der dækker sociale, økonomiske, ledelses- og 
miljømæssige emner. 
 
GRI’s retningslinjer angiver en struktur for rapportering 
af økonomiske, miljømæssige og sociale forhold med 
tilhørende indikatorer og udgør på den måde et konkret 
rapporteringsværktøj med konkrete nøglepræstations-
indikatorer. Derudover angives en række principper, 
som virksomheder bør tage højde for i forbindelse med 
forberedelse og udarbejdelse af en redegørelse om 
samfundsansvar. 

Både principper og indikatorer er baseret på internatio-
nale konventioner og regelsæt om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og klima, samt anti- 
korruption og god ledelse.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

10)  FSR. (2015). Nye krav til redegørelse for samfundsansvar – hvem skal  

rapportere hvad og hvornår jf. § 99 a i årsregnskabsloven?
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Vurderingen af, om de er parate til at opfylde det nye 
lovkrav, bygger således på, hvad virksomhederne konkret 
har gjort for at måle virksomhedens indsats og resultat 
i forhold til en opstillet målsætning, samt om de oplyser 
herom i deres årlige rapportering om samfundsansvar. 
Lovkravet om nøglepræstationsindikatorer er ikke 
eksplicit knyttet til alle fire politikområder, og antallet 
af virksomheder, som i datasættet vurderes som op-
fyldende, afspejler derfor både virksomheder, som har 
måltal på alle fire politikområder, og virksomheder som 
blot har måltal på et enkelt område. Virksomhederne 
vurderes ligeledes som opfyldende, uanset om de  
har anvendt ét eller flere måltal. Datasættet viser  
således, hvor mange virksomheder, der i praksis an-
vender ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer. 

Resultater
Af figurerne 19-22 fremgår resultaterne for analy-
seområdet ”Anvender og oplyser virksomheden om 
ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer? ”  

Det fremgår af figurerne, at 87 pct. og 66 pct. af virk-
somhederne med rapporteringspligt fra henholdsvis 
2016 og 2018 oplyser om én eller flere ikke-finansielle 
nøglepræstationsindikatorer på ét eller flere politik-
områder. Det samme er tilfældet for 55 pct. af de 
finansielle virksomheder og 28 pct. af virksomhederne 
uden rap porteringspligt. Samlet set anvender ca. en 
tredjedel af de rapporteringspligtige virksomheder  
ikke nøglepræstationsindikatorer. 

FIGUR 19 RAPPORTERINGSPLIGT 2016

Pct.

FIGUR 21 FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

Pct.

FIGUR 20 RAPPORTERINGSPLIGT 2018

Pct.

FIGUR 22 INGEN RAPPORTERINGSPLIGT

Pct.
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EGETÆPPER A/S

Medlem	af	Global	Compact	siden:	14-05-2010
Branche:	Fremstillingsvirksomhed,	tæppeproduktion
Antal	ansatte:	510
Rapporteringspligt:	2016	

Ege producerer tæpper og har i mange år arbejdet 
aktivt med at integrere bæredygtighed i deres for-
retningsmodel og i hele værdikæden – lige fra køb af 
råvarer til fremstilling og salg. De har opstillet en række 
ambitiøse 2020-mål om bl.a. brug af 100 pct. vedvaren-
de energi, 50 pct. reduktion af vandforbrug og 70 pct. 
flere lærlinge. 

Målene understøttes af KPI’er for strategisk at kunne 
styre udviklingen i forhold til påvirkning af menneske-
rettigheder og arbejdsforhold, miljø, anti-korruption og 
produktansvar og måling af resultaterne. Siden 1992 
har Ege således gjort brug af certificeringer og stan-
darder til at systematisere indsatsen og dokumentere 
processer for kvalitet, miljøpåvirkning, brug af cradle to 
cradle-konceptet og CSR.

Ege anvender GRI (G4) som CSR-rapporterings standard 
og råder derfor over et omfattende datasæt. Der be-
nyttes nøglepræstationsindikatorer (KPI'er) på de fire 
politikområder i Eges CSR-indsats.

EGE har fx indikatorer i forhold til genanvendte råmate-
rialer, arbejdsskader, ulykker og fravær,  diskrimination 
samt tilfælde af korruption og bestikkelse.
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COLOPLAST A/S 

Medlem	af	Global	Compact	siden:	19-11-2002
Branche:	Fremstillingsvirksomhed,	plastproduktion
Antal	ansatte:	10.000
Rapporteringspligt:	2016	

Coloplast A/S udvikler produkter og serviceydelser, og 
forretningen omfatter stomi, urologi og kontinens samt 
hud- og sårplejeprodukter. Virksomheden arbejder på 
globalt plan og har kontorer i Nordamerika, Europa, 
Asien, Afrika, Sydamerika og Australien. 

Coloplast har opstillet indikatorer, som understøt-
ter målsætninger inden for de fire politikområder. 
Virksomheden har fx indikatorer for adgang til sund-
hedspleje, medarbejderes køns- og aldersmæssige 
sammensætning, antal ulykker, medarbejderengage-
ment, menneskelig udvikling, screening af leverandø-
rer, kvalitets- og miljøcertificeringer, antikorruption, 
udledningen af drivhusgasser fra bl.a. produktion og 
affald samt produktsikkerhed. 

Der oplyses om resultaterne for de forskellige 
indikatorer over en periode på fire år. Det bidrager 
til overblik over udviklingen i samfundsansvaret og 
åbenhed i forhold til såvel fremskridt som manglende 
målopfyldelse på de fire politikområder. 
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Rapporteringspligtige virksomheder har siden 2009  
været pålagt at rapportere om opnåede resultater som 
følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar. 
Anvendelse af indikatorer er en oplagt måde til at monitore-
re og dokumentere virksomhedens løbende resultater. Det 
er derfor bemærkelsesværdigt, at antallet af virksomheder, 
som anvender ikke-finansielle indikatorer, ikke er højere. 

Blandt de virksomheder, der anvender ikke-finansielle   
indikatorer, benytter 32 Global Reporting Initiative’s  
indikatorer som underliggende rapporte ringsgrundlag. 
Det svarer til 11 pct. af de undersøgte virk somheder,  
hvilket må betragtes som ganske lavt. Af figur 23 ses det, 
at henholdsvis 13 og 12 virksomheder med rapporte-
ringspligt i 2016 og 2018 anvender GRI-formatet, mens 
tre finansielle og fire virksomheder uden rapporterings-
pligt benytter GRI-indikatorer. 

CARVE CONSULTING ANBEFALER AT
›  Anvende indikatorer til at styre og måle indsatsen  

for samfundsansvar. 
›  Anvende indikatorer til at understøtte og muliggøre 

konkrete handlinger.
›  Basere indikatorer og målinger på de internationalt 

anerkendte retningslinjer Global Reporting Initiative.

Finansiel

15

12

9

6

3

0
Rapporterings-

pligt 2016
Rapporterings-

pligt 2018
Ingen 

rapporteringspligt 

ANTAL

FIGUR 23 VIRKSOMHEDER, DER HENVISER TIL GRI
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ANALYSEOMRÅDE 5 

Det underrepræsenterede køn i ledelsen 

§ 99 B Store virksomheder, der har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det 
øverste ledelsesorgan, skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, 
hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning, jf. dog stk. 3. For redegørelsen 
finder § 99 a, stk. 4-8, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Store virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det under-
repræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for politikken, jf. dog  
stk. 4. § 99 a, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan, er det 
tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4, tilsvarende 
anvendelse.

Stk. 4. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn på virksomhedens øvrige ledelses-
niveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4, 
tilsvarende anvendelse. 

Krav og kriterier
Store virksomheder har siden tilføjelsen af § 99 b til års-
regnskabsloven i 2013 været pålagt at oplyse om deres 
brug af måltal for andelen af det underrepræsenterede 
køn i det øverste ledelsesorgan samt redegøre for status 
for opfyldelsen af målet. Har virksomheden ikke nået 
sin målsætning, skal der desuden gives for klaring om 
årsagerne dertil. Derudover skal store virksomheder 
udarbejde politikker, som har til formål at øge andelen 
af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelses-
niveauer i virksomheden. Såfremt der ikke foreligger en 
underrepræsentation af det ene køn, skal virksomheden 
blot oplyse dette både i forhold til kravet om opstilling 
af måltal og udarbejdelse af politikker.

I Danmark opfyldes EU-direktivet om mangfoldighed  
(se boks s. 36) delvist med årsregnskabslovens § 99 b.  
EU-direktivets bestemmelse om repræsentation i 

ledelsesorganerne har dog et bredere fokus og stiller  
således krav om en mangfoldighedspolitik og måltal  
for virksomheders administrations-, ledelses- og til-
synsorganer. Formålet med sådanne politikker er dels  
at bruge forskellighed i kompetencer og synspunkter  
til at fremme en sund forståelse for den forretnings-
mæssige organisation og forretningsanliggender,  
dels at gøre det muligt for medlemmerne af de øverste 
organer at udfordre ledelsens beslutninger med nye 
idéer på en konstruktiv måde, men også at modvirke 
ensartede synspunkter blandt medlemmerne.11)  
Mangfoldighed skal i lyset af direktivet forstås som 
omfattende fx køn, alder, uddannelses- eller erhvervs-
mæssig baggrund.

11)  EU direktiv 2014/95, der ændrer direktiv 2013/34, præamblens punkt 18. 

I Danmark er kravet om mangfoldighed medtaget i Anbefalinger for god 

selskabsledelse fra Komitén for god selskabsledelse.
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FIGUR 24 RAPPORTERINGSPLIGT  
(C STOR, D OG D STOR)

Pct.

FIGUR 27 RAPPORTERINGSPLIGT  
(C STOR, D OG D STOR)

Pct.

FIGUR 25 FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

Pct.

FIGUR 28 FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

Pct.

FIGUR 26 INGEN RAPPORTERINGSPLIGT

Pct.

FIGUR 29 INGEN RAPPORTERINGSPLIGT

Pct.
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ØGE ANDELEN AF DET UNDERREPRÆSENTERE-
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MÅLTAL FOR DEN KØNSMÆSSIGE SAMMEN - 
SÆTNING I LEDELSEN?
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Af EU-direktiv 2013/34 som ændret ved 2014/95, art. 20, stk. 
1, litra g fremgår: Denne redegørelse medtages som et særligt 
afsnit i ledelsesberetningen og skal mindst indeholde […]  
en beskrivelse af mangfoldighedspolitikken, der anvendes  
i forbindelse med virksomhedens administrations-, ledelses-  
og tilsynsorganer for så vidt angår f.eks. alder, køn eller ud-
dannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrunde, målene 
for denne mangfoldighedspolitik, hvordan den er blevet  
gennemført, og resultaterne i rapporteringsperioden. 

Hvis der ikke anvendes en sådan politik, skal redegørelsen 
indeholde en forklaring på, hvorfor det forholder sig således.

MANGFOLDIGHED I LEDELSEN 

I vores undersøgelse af Global Compact-medlemmer-
nes rapportering om deres samfundsansvar har vi set 
på virksomhedernes oplysninger om måltal for det 
underrepræsenterede køn og politik på området som 
to adskilte krav. Har virksomheden opstillet måltal for 
det underrepræsenterede køn i det øverste ledelses-
organ, er det ene krav opfyldt, og har den udarbejdet 
en politik for at øge andelen af det underrepræsente-
rede køn på de øvrige ledelsesniveauer og redegjort 
for denne, så har den opfyldt det andet krav. Der er 
ikke foretaget en vurdering af politikkernes indhold, 
omfang og kvalitet. Oplyser virksomheden, at der ikke 
er underrepræsentation af det ene køn i det øverste 
ledelsesorgan eller i de øvrige ledelsesniveauer, har 
virksomheden også opfyldt kravene. 

Resultater
Samtlige virksomheder i regnskabsklasse C stor, D og 
D stor har haft rapporteringspligt efter § 99 b siden 
2013. Deres resultater er derfor samlet i én figur og 
ikke opdelt i 2016/2018, som var tilfældet for de 
andre analyseområder. 

Af figurerne 24-26 fremgår resultaterne for analyse-
området ”Har virksomheden opstillet måltal for den 
kønsmæssige sammensætning i ledelsen?” Som 
figurerne viser, er det langt størstedelen af de rappor-
teringspligtige virksomheder, som har opstillet måltal 
for det underrepræsenterede køn i ledelsen (85 pct.). 
Der er dog 15 rapporteringspligtige virksomheder, som 
ikke opfylder lovkravet om måltal eller begrundelse for, 
hvorfor de ingen indsats har. Næsten alle de finansielle 
virksomheder har også opstillet måltal (73 pct.), mens 
blot 13 pct. af virksomhederne uden rapporteringspligt 
har måltal. 

Af figurerne 27-29 fremgår resultaterne for analyse-
området ”Har virksomheden politikker for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige 
ledelsesniveauer?”

Som det ses af figurerne, er der færre virksomheder, 
som oplyser om politikker for at øge andelen af det 
underre præsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, 
end tilfældet er med hensyn til måltal. Det ses, at 77 pct. 
af de rapporteringspligtige virksomheder og 64 pct. af 
de finansielle har sådanne politikker, mens blot 11 pct. af 
virksom hederne uden rapporteringspligt har udarbejdet 
politikker for at øge andelen af det underrepræsente-
rede køn. 

Virksomhedernes politikker spænder bredt i forhold til 
omfang og indhold. Nogle virksomheder har udarbejdet 
en politik med tilhørende konkrete handlingsplaner, mens 
andre blot nævner, at de ønsker et højere antal af det 
underrepræsenterede køn i ledelsen, men ikke opstiller 
et konkret mål eller uddyber, hvordan de vil opnå dette. 

Nogle få virksomheder har vedtaget en mangfoldig-
hedspolitik og har fokus på repræsentation af køn eller 
kvinder som en del af denne politik. 
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TRYG A/S

Medlem	af	Global	Compact	siden:	10-10-2008
Branche:	Forsikring	
Antal	ansatte:	3599
Rapporteringspligt:	Finansiel	

Tryg arbejder med mangfoldighed på arbejdspladsen 
med hensyn til alder, køn, etnicitet, handicap, seksuel 
orientering, tro og religion. Tryg har vedtaget en hand-
lingsplan for kvinder i ledelse, der har til formål at øge 
andelen af kvindelige ledere. Handlingsplanen føder ind 
i virksomhedens overordnede mål om en mangfoldig 
arbejdsplads og opdateres hvert år. 

I handlingsplanen opstiller virksomheden fire konkrete 
mål for deres indsats, som berører kønsrepræsentation 
i ledelsen, lige muligheder i rekruttering, lige løn for lige 
arbejde samt oplysningsarbejde med henblik på at skabe 
opmærksomhed om ligebehandling for kvinder og mænd.

De fire overordnede mål understøttes af forskellige 
tiltag, som fx opstilling af krav til rekrutteringsleveran-
dører om kønsrepræsentation, fokus på karriereplaner 
for talentfulde kvindelige ledere, udarbejdelse af løna-
nalyser samt muligheden for at fastholde kontakten til 
Tryg under barsel.

Som følge af indsatsen, er andelen af kvindelige 
medarbejdere i lederstillinger steget. I 2013 udgjorde 
kvindelige ledere 34,6 pct., i 2014 var andelen steget til 
36,5 pct., mens virksomhedens mål for 2015 er at have 
38 pct., eller flere, kvindelige ledere på arbejdspladsen.
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Mens ovenstående resultater indikerer antallet af  
virksomheder, som har opstillet måltal og udarbejdet 
politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, 
så foretog Erhvervsstyrelsen i efteråret 2014, i sam-
arbejde med COWI, en undersøgelse af den konkrete 
kønsfordeling i det øverste ledelsesorgan 12). 

Af undersøgelsen, baseret på 169 rapporterings-
pligtige virksomheder, fremgik det bl.a., at blot 17 
pct. havde ligelig kønsfordeling, og at 52 pct. af de 
virk somheder, som ikke havde ligelig kønsfordeling, 
heller ikke havde kvinder i bestyrelsen. Selvom mange 
virksomheder opstiller måltal og formulerer politikker 
for at få flere kvinder i ledelse, tyder Erhvervsstyrel-
sens undersøgelse på, at det ikke skaber væsentlige 
forbedringer i forhold til ligelig kønsrepræsentation.

CARVE CONSULTING ANBEFALER AT
›  Vedtage en mangfoldighedspolitik, der fremmer 

forskellighed i kompetencer i ledelsen.
›  Sætte konkrete måltal, der kan styre indsatsen  

og gøre den målbar.
›  Udarbejde handlingsplaner og konkrete indsatser for 

mangfoldighed i rekruttering og karriere udvikling.

12)  Erhvervsstyrelsen, Kønsfordeling i de største danske virksomheder.  

København: Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015.
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Denne rapport beskriver et udsnit af danske virksom-
heders parathed til at rapportere efter de nye krav i 
årsregnskabslovens § 99 a om samfundsansvar, som 
træder i kraft i perioden 2016 til 2018, samt årsregn-
skabslovens § 99 b om det underrepræsenterede køn i 
ledelsen, der trådte i kraft i april 2013. 

Undersøgelsen har med udgangspunkt i disse bestem-
melser beskrevet, om virksomhederne oplyser om de 
nedenstående seks elementer i deres årlige rappor-
tering om samfundsansvar. De første fire elementer 
knytter an til § 99 a og de to sidste til § 99 b. Det 
undersøges om:

›  Virksomheden giver oplysninger om sine politikker 
for samfundsansvar, herunder for miljø og reduktion 
af klimapåvirkningerne, sociale og medarbejderfor-
hold, menneskerettigheder samt anti-korruption og 
bestikkelse.

›  Virksomheden giver oplysninger om anvendte 
processer for due diligence på et eller flere af de 
førnævnte politikområder.

›  Virksomheden giver oplysninger om sine væsent-
ligste risici for negativ påvirkning inden for alle  
fire politikområder.

›  Virksomheden giver oplysninger om anvendelse af 
ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer på et 
eller flere politikområder.

›  Virksomheden opstiller måltal for ledelsens køns-
mæssige sammensætning.

›  Virksomheden oplyser om sine politikker for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige 
ledelsesniveauer.

OPSAMLING AF RESULTATER
Årsregnskabslovens § 99 a
De 279 undersøgte virksomheder viser, som samlet 
gruppe, en forholdsvis lav opfyldelsesgrad. Det er såle-
des kun omtrent halvdelen af virksomhederne, der i dag 
opfylder de fire nye krav om henholdsvis politikker på 
områderne miljø og klima, sociale forhold og medarbej-
derforhold, menneskerettigheder og anti-korruption, om 
processer for due diligence, om oplysning om væsentlige 
risici for negativ påvirkning samt anvendelse af nøgle-
præstationsindikatorer. Billedet ser anderledes positivt 
ud, når virksomhederne grupperes og vurderes på bag-
grund af deres rapporteringspligt. Af figurerne 30-33 
ses en samlet oversigt over resultaterne for virksom-
hederne i de respektive rapporteringsgrupper.

Blandt de 32 virksomheder med rapporteringspligt fra 
1. januar 2016 er der 91 pct. af virksomhederne, der 
har politikker på de fire områder, 84 pct. oplyser om 
anvendte due diligence- processer, 88 pct. anvender 
ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer, mens kun 
31 pct. oplyser om deres væsentligste risici for negativ 
påvirkning på de fire politikområder. 

For de 70 virksomheder med rapporteringspligt fra 2018 
ses en høj grad af parathed til at opfylde to af de nye 
lovkrav, idet 94 pct. af virksomhederne har politikker på 
de fire områder, og 73 pct. oplyser om anvendte due dili-
gence-processer. Andelen af virksomheder, der anvender 
ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer, udgør 66 
pct., mens en fjerdedel (24 pct.) oplyser om deres væ-
sentligste risici for at påvirke negativt på de fire områder.

De finansielle virksomheder må med en opfyldelsesgrad 
på 82 pct. også anses som parate i forhold til kravet om 
at have politikker på de fire områder. 73 pct. oplyser om 
anvendte due diligence- processer, mens det kun er lidt 
mere end halvdelen (55 pct.), der anvender ikke-finan-
sielle nøglepræstationsindikatorer. Andelen, der oply-
ser om deres væsentligste risici for negativ påvirkning 
på de fire områder, er temmelig lav og udgør kun 27 pct. 

Opsamling og konklusion
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På trods af, at 166 undersøgte virksomheder ikke har 
rapporteringspligt efter årsregnskabsloven, så er der 
en høj grad af opfyldelse i forhold til kravet om at have 
politikker på de fire områder, nemlig 74 pct. Indarbej-
delsen af de øvrige krav ligger en del lavere med 39 pct., 
der oplyser om anvendte due diligence-processer, og 
28 pct., der oplyser, at de anvender ikke-finansielle nøg-
lepræstationsindikatorer. En markant lille gruppe på 
6 pct. oplyser om deres væsentligste risici for negativ 
påvirkning på de fire områder. 

Årsregnskabslovens § 99 b
I forhold til årsregnskabslovens § 99 b opfylder 85 pct. 
af de rapporteringspligtige virksomheder kriteriet om 
at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i 

det øverste ledelsesorgan, ligesom 77 pct. oplyser om 
politikker for at øge andelen af det underrepræsente-
rede køn på øvrige ledelsesorganer (se figur 24 og 27). 

Hele 73 pct. af de finansielle virksomheder har opstil-
let måltal for det øverste ledelsesorgan, og 64 pct. har 
udarbejdet politikker for at øge andelen af det under-
repræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer. 

For virksomheder, som ikke har rapporteringspligt, 
ser situationen væsentligt anderledes ud. 13 pct. har 
opstillet måltal på ledelsens kønsmæssige sammen-
sætning, og 11 pct. har oplyst om politikker for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige 
ledelsesniveauer. 
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FIGUR 30 RAPPORTERINGSPLIGT 2016

FIGUR 32 FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

FIGUR 31 RAPPORTERINGSPLIGT 2018

FIGUR 33  INGEN RAPPORTERINGSPLIGT
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KONKLUSIONER OG OBSERVATIONER
Rapporten viser, at de største virksomheder, som skal 
rapportere efter de nye krav allerede i 2016, er mest 
parate til at opfylde de nye krav. 

Det kan konkluderes, at langt størstedelen af de 279 
undersøgte virksomheder oplyser om deres politikker 
for miljø og klima, sociale forhold og medarbejderfor-
hold, menneskerettigheder og anti-korruption. Dette 
er forventeligt, eftersom Global Compact’s ti princip-
per berører samtlige af de lovpligtige politikområder. 

I forhold til oplysning om anvendte processer for due  
diligence har omtrent trefjerdedele af de rapporterings-
pligtige virksomheder, inklusive de finansielle, oplyst 
om processer på ét eller flere politikområder, som på 
systematisk og kontinuerlig vis bidrager til at kortlægge 
negative påvirkninger. Selvom en ganske stor del af de 
rapporteringspligtige virksomheder altså er vurderet 

som værende opfyldende, så hører det med til billedet, 
at det oftest kun er i forhold til et enkelt politikområde,  
at virksomheden har oplyst om sådanne processer. 
Blandt de ikke-rapporteringspligtige virksomheder er 
der tilsvarende mange, der ikke er parate til at opfylde 
kravet, som de jo heller ikke er forpligtet til.

Det er især på baggrund af beskrivelser af processer 
inden for politikområdet miljø og klima, at virksom-
hederne har været i stand til at opfylde kravet. Dette 
skyldes muligvis, at mange virksomheder har været 
vant til at aflægge grønne regnskaber, og at virksom-
hederne derfor i højere grad allerede har etableret 
interne strukturer for risikovurderinger, der også kan 
rumme due diligence-processer i forhold til samfunds-
ansvar. Derudover er miljøområdet egnet til at iværk-
sætte konkrete og praktiske tiltag for at forebygge 
og afbøde negative påvirkninger, fx ved reduktion af 
brændstof og genanvendelse af materialer. 

INFORMATION 
Vil du høre mere 

om IT-understøttet  
CSR-rapportering,  

er du velkommen  
til at kontakte 

 
Henning von Hauen

Carve Consulting
hvh@carve.dk

+45  25 26 09 09
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Mange virksomheder henviser til menneskerettighederne 
som et område, hvor det kun er nødvendigt at udvise  
omhu, hvis virksomheden har aktiviteter eller samar-
bejdspartnere, som er baseret i udlandet. Derudover er 
det kun ganske få virksomheder, der henviser til FN's 
Retnings linjer for Menneskerettigheder og Erhverv (27 
ud af 279). Dette skal måske ses i lyset af manglende 
indsigt i,  hvilke menneskerettigheder der er relevante i 
Danmark og dermed også om, hvordan virksomheden vil 
kunne have negativ påvirkning på menneskerettigheds-
beskyttelsen her i landet. 

Det lovkrav, der fremstår som den største udfordring for 
de undersøgte virksomheder, er kravet om oplysning af 
virksomhedens væsentligste risici for negativ påvirk-
ning. Omtrent trefjerdedele af de rapporteringspligtige 
virksomheder, inklusive de finansielle, oplyser ikke om 
deres væsentligste risici for negativ påvirkning på hvert 
enkelt af de fire politikområder. Mange af de samme virk-
somheder oplyser dog om due diligence-processer, og 
man må derfor forvente, at de kender deres potentielle 
negative påvirkninger, dvs. deres risici, men har valgt ikke 
at oplyse om dem. Det kan være udtryk for, at lovkravet 
udgør en udfordring for virksomhederne, fordi det er 
uvant at offentligøre oplysninger om forhold, som ikke 
bidrager til et positivt omdømme.

I forhold til det nye lovkrav om oplysning om ikke-finan-
sielle nøglepræstationsindikatorer viser undersøgelsen, 
at langt størstedelen af virksomhederne med rapporte-
ringspligt fra 2016 har opstillet indikatorer, mens dette 
ikke er tilfældet i de tre andre grupper, dvs. virksomheder 
med rapporteringspligt i 2018, finansielle virksomheder 
og virksomheder uden rapporteringspligt. Eftersom det 
er obligatorisk i fremskridtsrapporten til Global Compact 
at rapportere om effekten af virksomhedens aktiviteter 
inden for de fire politikområder, havde det været forven-
teligt, at en større andel ville gøre brug af indikatorer til at 
spore effekten af deres arbejde med samfundsansvar. Der-
udover har de rapporteringspligtige virksomheder siden 
2009 været pålagt at rapportere om opnåede resultater 

som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar. 
Langt de fleste rapporteringspligtige virksomheder 
opfylder kravene om opstilling af måltal for det under-
repræsenterede køn i ledelsen. Omtrent to tredjedele 
opfylder kravet om udarbejdelse af politikker for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhe-
dens øvrige ledelsesniveauer. Der er – på dette område 
– en tydelig forskel i forhold til de ikke-rapporterings-
pligtige virksomheder, hvor langt under en tredjedel har 
opstillet måltal eller udarbejdet politikker. 

Enkelte virksomheder har valgt at vedtage en mang-
foldighedspolitik, hvori indsatsen for kvinder i ledelse 
udgør en del af indsatsen for at få repræsenteret  
forskellighed i bl.a. etnisk baggrund, alder, handicap  
og seksuel orientering. I disse tilfælde er det under-
repræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer  
identificeret som kvinder. 

Kun en lille andel af de 279 undersøgte virksomheder 
henviser til internationale retningslinjer og standarder  
i deres arbejde med samfundsansvar. Blot 13 pct.  
henviser til OECD’s Retningslinjer for Multinational  
Virksomheder og/eller FN’s Guiding Principles, mens  
11 pct. henviser til Global Reporting Initiative (GRI). 

Undersøgelsen afdækker samlet set en overraskende 
diskrepans mellem virksomhedernes parathed til at op-
fylde de nye lovkrav og de forventninger, Global Compact 
formulerer i forhold til deres medlemmer, og som bl.a. 
kommer til udtryk i Global Compact’s managementmo-
del. På grund af sammenfaldet mellem lov kravene og de 
internationale forventninger, og specielt lovkravene og 
managementmodellen, havde en højere opfyldelsesgrad 
været forventelig. Imidlertid viser datasættene, at med-
lemskabet af Global Compact ikke nødvendigvis forbe-
reder virksomhederne til at opfylde lovkravene. Dette 
kan illustreres ved, at blot 61 ud af de 134 virksomheder, 
som har været medlemmer af Global Compact i mere end 
fem år, opfylder mere end tre krav i den gennemførte 
undersøgelse. 
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CSR-RAPPORTERING 

Carve Consultings anbefalinger 

En robust CSR-indsats kan skabe værdi for de danske 
virksomheder. Det opnås efter vores opfattelse bedst 
ved at integrere CSR i hele virksomhedens værdikæde 
og i ledelsesbeslutninger om virksomhedens strategi, 
produktion og drift.  

På den måde kan virksomheden både identificere  
dens forretningspotentiale i CSR og realisere det.  
Der er hjælp at hente til denne indsats i de nye 
rapporteringskrav. De viser nemlig vejen fra politik 
til konkret handling og målbare resultater og angiver 
de redskaber, der kan understøtte indsatsen: due 
diligence processer, risikovurderinger og nøgle-
præstationsindikatorer.

Derudover kan en systematisk og kontinuerlig om-
sætning af CSR-principperne til praksis bidrage til 
både robusthed og transparens i indsatsen og som 
sådan medvirke til at reducere risikoen for negativ 
påvirkning på samfundet og på virksomhedens  
omdømme. 

På baggrund af de internationale standarder og ret-
ningslinjer og de virksomheds-cases, der er beskrevet 
i denne rapport, har vi opspillet en række anbefalinger  
til, hvordan man som virksomhed kommer godt i gang 
eller forbedrer sin planlægning og opfyldelse af 
CSR-kravene – og samtidig skaber værdi. 
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POLITIKKER
›  Anvend Global Compact-principperne som  

grundlag for udformningen af politikker på  
de fire områder:  
1.  Miljø, herunder reduktion af klimapåvirkninger 

som følge af virksomhedens aktiviteter.
 2.  Sociale forhold og medarbejderforhold.
 3.  Menneskerettigheder .
 4.  Antikorruption og bestikkelse.

›  Identificér forretningsmuligheder og risici indenfor 
de fire områder, så politikken hænger sammen med 
virksomhedens forretningsstrategi.

›  Tilrettelæg processen om udarbejdelse af politikker 
om miljø og klima, sociale forhold og medarbejder-
forhold, menneskerettigheder og anti-korruption 
efter kriterierne i FN’s Retnings linjer for Menneske-
rettigheder og Erhverv. 

DUE	DILIGENCE
›  Anvend OECD’s Retningslinjer eller FN’s Retnings-

linjer for Menneskerettigheder og Erhverv til  
planlægning af systematiske og kontinuerlige  
due diligence-processer.

›  Opbyg forståelse for retningslinjernes indhold  
hos de ledere, der skal implementere og sikre 
 overholdelse af due diligence-processerne.

RISIKOVURDERING
›  Kortlæg virksomhedens aktuelle og potentielle risici 

for negative påvirkninger på de fire politikområder 
og vurdér, hvordan det påvirker virksomhedens 
produktion, drift og omdømme i hele værdikæden. 

›  Indhent branche- og landespecifikke risiko-
vurderinger, der er relevante og væsentlige for 
virksomhedens produktion, drift og omdømme i hele 
værdikæden.

›  Integrér risikovurderingen i forhold til samfunds-
ansvar i virksomhedernes generelle risikovurdering.

NØGLEPRÆSTATIONSINDIKATORER	
›  Anvend indikatorer til at styre og måle indsatsen  

for samfundsansvar.

›  Anvend indikatorer til at understøtte og muliggøre 
konkrete handlinger.

›  Basér indikatorer og målinger på internationalt 
anerkendte retningslinjer, som Global Reporting 
Initiative. som Global Reporting Initiative (GRI).

MÅLTAL	OG	POLITIK	FOR	DET		
UNDERREPRÆSENTEREDE	KØN	I	LEDELSE
›   Vedtag en mangfoldighedspolitik, der fremmer 

forskellighed i ledelsens kompetencer.

›  Sæt konkrete måltal, der kan styre indsatsen  
og gøre den målbar.

›   Udarbejd handlingsplaner og konkrete indsatser for 
mangfoldighed i rekruttering og karriereudvikling.
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BILAG 1

Årsregnskabslovens § 99 a og § 99 b 

§ 99 a
Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen 
med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-9. 
Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virk-
somheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettighe-
der, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og 
bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi 
og forretningsaktiviteter.

Stk. 2 Redegørelsen skal som minimum indeholde 
følgende, jf. dog stk. 3, 6 og 7:

1.  Der skal gives en kort beskrivelse af virksomhedens 
forretningsmodel.

2.  Der skal gives oplysning om virksomhedens po-
litikker for samfundsansvar, herunder om even-
tuelle standarder, retningslinjer eller principper 
for samfundsansvar, som virksomheden anvender. 
Der skal som minimum oplyses om politikker for 
miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen 
ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold og 
medarbejderforhold, respekt for menneskeret-
tigheder, antikorruption og bestikkelse. For hvert 
politikområde skal det oplyses, om virksomheden 
har en politik på det pågældende område, og hvad 
politikken i givet fald går ud på.

3.  For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det oplyses, 
hvordan virksomheden omsætter sin politik for 
samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om 
eventuelle systemer eller procedurer herfor. Der 
skal endvidere gives oplysning om anvendte pro-
cesser for nødvendig omhu (»due diligence«), hvis 
virksomheden anvender sådanne processer.

4.  Der skal gives oplysning om de væsentligste risici 
i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, 
herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i 
relation til virksomhedens forretningsforbindel-
ser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer 
en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 

nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning 
om, hvordan virksomheden håndterer de pågælden-
de risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt 
politikområde.

5.  Der skal gives oplysning om virksomhedens anven-
delse af eventuelle ikkefinansielle nøglepræsta-
tionsindikatorer, som er relevante for specifikke 
forretningsaktiviteter.

6.  Der skal gives oplysning om virksomhedens vurde-
ring af, hvilke resultater der er opnået som følge af 
virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regn-
skabsåret, og virksomhedens eventuelle forventnin-
ger til arbejdet fremover. Oplysningerne skal gives 
for hvert enkelt politikområde, jf. nr. 2.

Stk. 3 Har virksomheden ikke politikker for samfunds-
ansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal dette 
oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grun-
dene hertil for hvert enkelt af de anførte områder.

Stk. 4 Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledel-
sesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge 
at give redegørelsen: 

1.  I en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 14, 
hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold 
til regler udstedt i medfør af stk. 8, 1. pkt., eller 

2.   på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises 
i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt i 
medfør af stk. 8, 2. pkt.

Stk. 5 For virksomheder, som udarbejder koncern-
regnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter 
stk. 1-3 gives for koncernen som helhed.

Stk. 6 En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, 
kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesbe-
retning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysnings-
kravene efter stk. 1-3.
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Stk. 7 En virksomhed kan undlade at udarbejde en 
redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis 
virksomheden oplyser om sine politikker for samfunds-
ansvar efter internationale retningslinjer eller standar-
der, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger. Stk. 
3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne 
ikke dækker de i stk. 2 anførte politikområder

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler 
om offentliggørelse af redegørelsen for samfunds-
ansvar i en supplerende beretning til årsrapporten 
og revisors pligter i forhold til de oplysninger, som 
offentliggøres heri, jf. stk. 4, nr. 1. Erhvervsstyrelsen 
fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af 
redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens 
hjemmeside, herunder regler om virksomhedens op-
datering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors 
pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentlig-
gøres på hjemmesiden, jf. stk. 4, nr. 2.

Stk. 9 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler 
om, på hvilke betingelser en virksomhed kan oplyse 
om samfundsansvar efter internationale retningslinjer 
eller standarder.«

§ 99 b
Store virksomheder, der har opstillet måltal for an-
delen af det underrepræsenterede køn i det øverste 
ledelsesorgan, skal redegøre for status for opfyldelsen 
af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor virksom-
heden i givet fald ikke har nået den opstillede målsæt-
ning, jf. dog stk. 3. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 
4-8, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Store virksomheder, der er forpligtet til at 
udarbejde en politik for at øge andelen af det underre-
præsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelses-
niveauer, skal redegøre for politikken, jf. dog stk. 4. § 
99 a, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Foreligger der ikke en underrepræsentation af 
det ene køn i det øverste ledelsesorgan, er det til-
strækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For 
redegørelsen finder § 99 a, stk. 4, tilsvarende anven-
delse.

Stk. 4 Foreligger der ikke en underrepræsentation af 
det ene køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, 
er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberet-
ningen. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4, tilsvaren-
de anvendelse.
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BILAG 2

Kronologisk oversigt over krav

FORRETNINGSMODEL  §99 a, stk. 2, nr. 1 Der skal gives en kort beskrivelse af 
  virksomhedens forretningsmodel  ≠ ≠ ≠

POLITIKKER  §99 a, stk. 2, nr. 2 Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker 
for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retnings-
linjer eller principper for samfunds ansvar, som virksomheden anven-
der. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder 
for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, 
sociale forhold og medarbejder forhold, respekt for menneskerettig-
heder, antikorruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det 
oplyses, om virksomheden har en politik på det pågældende område, 
og hvad politikken i givet fald går ud på. 

   Rapporteringskravet i §99 a, stk. 2, nr. 2 på de fire politik områder 
udrulles fra 2015 til 2018:

   ›  Politik for at reducere klimapåvirkningen ved  
virksomhedens aktiviteter ≠ 1) 

   ›  Politik for miljø, herunder for at reducere klima- 
 påvirkningen ved virksomhedens aktiviteter  ≠ 2) ≠ 2) ≠ 2)

  ›  Politik for sociale forhold og medarbejderforhold  ≠ 2) ≠ 2) ≠ 2)

   ›  Politik for respekt for menneskerettigheder ≠ 1) ≠ 2) ≠ 2) ≠ 2)

   ›  Politik for antikorruption og bestikkelse  ≠ 2) ≠ 2) ≠ 2)

DUE DILIGENCE  §99 a, stk. 2, nr. 3 For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det op lyses, 
hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar 
til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller 
procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte 
processer for nødvendig omhu (»due diligence«), hvis virksomheden

  anvender sådanne processer. ≠ 3) ≠ ≠ ≠

RISICI  §99 a, stk. 2, nr. 4 Der skal gives oplysning om de væsent lig ste risici i 
relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, her under, hvor det er 
relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsfor-
bindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko 
for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder 
gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende

  risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.  ≠ ≠ ≠

INDIKATORER  §99 a, stk. 2, nr. 5 Der skal gives oplysning om virksom hedens anven-
delse af eventuelle ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer, 

  som er relevante for specifikkeforretningsaktiviteter.  ≠ ≠ ≠

RESULTATER  §99 a, stk. 2, nr. 6 Der skal gives oplysning om virksom hedens vurde-
ring af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens 
arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens 
eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Oplysningerne skal

  gives for hvert enkelt politikområde, jf. nr. 2.  ≠ ≠ ≠ ≠

   §99 a, stk. 3 Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar 
på de i stk. 2, nr. 2 anførte områder, skal dette oplyses i ledelses-
beretningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de

  anførte områder

   §99 a, stk. 4 til 9 Omhandler redegørelsens placering samt
  undtagelser.

1) Til og med 2015; har virksomheden ikke sådanne politikker, skal det oplyses i ledelsesberetningen    
2)  Fra 1. januar 2016; har virksomheden ikke politikker for de anførte områder, skal det oplyses i ledelsesberetningen,  

og virksomheden skal angive grundene hertil for hvert enkelt politikområde. ”Følg-eller-forklar princippet”     
3) Oplysning om due diligence er dog først gældende fra 1. januar 2016       
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FORRETNINGSMODEL  §99 a, stk. 2, nr. 1 Der skal gives en kort beskrivelse af 
  virksomhedens forretningsmodel    ≠

POLITIKKER   §99 a, stk. 2, nr. 2 Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker 
for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retnings-
linjer eller principper for samfunds ansvar, som virksomheden anven-
der. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder 
for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, 
sociale forhold og medarbejder forhold, respekt for menneskerettig-
heder, antikorruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det 
oplyses, om virksomheden har en politik på det pågældende område, 
og hvad politikken i givet fald går ud på. 

   Rapporteringskravet i §99 a, stk. 2, nr. 2 på de fire politik områder 
udrulles fra 2015 til 2018:

   ›  Politik for at reducere klimapåvirkningen ved  
virksomhedens aktiviteter ≠ 1) 

   ›  Politik for miljø, herunder for at reducere klima- 
 påvirkningen ved virksomhedens aktiviteter  ≠ 1) ≠ 1) ≠ 2)

  ›  Politik for sociale forhold og medarbejderforhold    ≠ 2)

   ›  Politik for respekt for menneskerettigheder ≠ 1) ≠ 1) ≠ 1) ≠ 2)

   ›  Politik for antikorruption og bestikkelse    ≠ 2)

DUE DILIGENCE  §99 a, stk. 2, nr. 3 For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det op lyses, 
hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar 
til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller 
procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte 
processer for nødvendig omhu (»due diligence«), hvis virksomheden

  anvender sådanne processer. ≠ 3) ≠ 3) ≠ 3) ≠ 3)

RISICI  §99 a, stk. 2, nr. 4 Der skal gives oplysning om de væsent lig ste risici i 
relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, her under, hvor det er 
relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsfor-
bindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko 
for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder 
gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende

  risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.    ≠

INDIKATORER   §99 a, stk. 2, nr. 5 Der skal gives oplysning om virksom hedens anven-
delse af eventuelle ikke-finansielle  nøglepræstationsindikatorer, 

  som er relevante for specifikkeforretningsaktiviteter.    ≠

RESULTATER  §99 a, stk. 2, nr. 6 Der skal gives oplysning om virksom hedens vurde-
ring af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens 
arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens 
eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Oplysningerne skal

  gives for hvert enkelt politikområde, jf. nr. 2.  ≠ ≠ ≠ ≠

   §99 a, stk. 3 Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar 
på de i stk. 2, nr. 2 anførte områder, skal dette oplyses i ledelses-
beretningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de

  anførte områder    ≠

   §99 a, stk. 4 til 9 Omhandler redegørelsens placering samt
  undtagelser.

1) Fra 2015 til 2017; har virksomheden ikke sådanne politikker, skal det oplyses i ledelsesberetningen   
2)  Fra 1. januar 2018; har virksomheden ikke politikker for de anførte områder, skal det oplyses i ledelsesberetningen,  

og virksomheden skal angive grundene hertil for hvert enkelt politikområde. "Følg-eller-forklar princippet"    
3) Oplysning om due diligence er dog først gældende fra 1. januar 2018 

REGNSKABSKLASSE D (UNDER 500 ANSATTE) OG C STOR 2015 2016 2017 2018
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BILAG 3

Spørgeskema og resultater

1 Giver virksomheden oplysninger om sine politikker for samfundsansvar på alle fire politikområder?      

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  1 50,0 72 71,3 50 79,4 59 93,7 7 100,0 66 94,3 29 90,6 9 81,8 227 81,4
Nej 1 50,0 29 28,7 13 20,6 4 6,3 0 0,0 4 5,7 3 9,4 2 18,2 52 18,6
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

2 Oplyser virksomheden om anvendte processer for due diligence? (På et eller flere politikområder)      

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  0 0,0 35 34,7 29 46,0 46 73,0 5 71,4 51 72,9 27 84,4 8 72,7 150 53,8
Nej 2 100,0 66 65,3 34 54,0 17 27,0 2 28,6 19 27,1 5 15,6 3 27,3 129 46,2
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

2.1 Henviser virksomheden til FN's Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv?      

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  0 0,0 5 5,0 2 3,2 6 9,5 0 0,0 6 8,6 11 34,4 4 36,4 28 10,0 
Nej 2 100,0 96 95,0 61 96,8 57 90,5 7 100,0 64 91,4 21 65,6 7 63,6 251 90,0
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

2.2 Henviser virksomheden til OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder?      

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  0 0,0 1 1,0 0 0,0 3 4,8 0 0 3 4,3 4 12,5 2 18,2 10 3,6
Nej 2 100,0 100 99,0 63 100,0 60 95,2 7 100 67 95,7 28 87,5 9 81,8 269 96,4
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

3 Oplyser virksomheden om sine væsentligste risici for negativ påvirkning inden for alle fire politikområder?     

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  0 0,0 6 5,9 4 6,3 16 25,4 1 14,3 17 24,3 10 31,3 3 27,3 40 14,3
Nej 2 100,0 95 94,1 59 93,7 47 74,6 6 85,7 53 75,7 22 68,8 8 72,7 239 85,7
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

 4 Anvender og oplyser virksomheden om  ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer? (På et eller flere politikområder)    

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  1 50,0 25 24,8 20 31,7 44 69,8 2 28,6 46 65,7 28 87,5 6 54,5 126 45,2
Nej 1 50,0 76 75,2 43 68,3 19 30,2 5 71,4 24 34,3 4 12,5 5 45,5 153 54,8
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

4.1 Henviser virksomheden til Global Reporting Initiative (GRI)?      

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  0 0,0 0 0,0 4 6,3 12 19,0 0 0,0 12 17,1 13 40,6 3 27,3 32 11,5
Nej 2 100,0 101 100,0 59 93,7 51 81,0 7 100,0 58 82,9 19 59,4 8 72,7 247 88,5
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

5 Har virksomheden opstillet måltal for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen?      

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  0 0,0 10 9,9 11 17,5 52 82,5 5 71,4 57 81,4 30 93,8 8 72,7 116 41,6
Nej 2 100,0 91 90,1 52 82,5 11 17,5 2 28,6 13 18,6 2 6,3 3 27,3 163 58,4
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

5.1 Har virksomheden politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer?

   Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ja  0 0,0 6 5,9 12 19,0 46 73,0 6 85,7 52 74,3 27 84,4 7 63,6 104 37,3
Nej 2 100,0 95 94,1 51 81,0 17 27,0 1 14,3 18 25,7 5 15,6 4 36,4 175 62,7
Total 2 100,0 101 100,0 63 100,0 63 100,0 7 100,0 70 100,0 32 100,0 11 100,0 279 100,0

 A B C C STOR D C STOR + D D STOR FINANSIEL TOTAL
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