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”Every company and every industry
will be transformed by the transition
to a net zero world. The question is,
will you lead, or will you be led?”
Larry Fink’s 2022 letter to CEOs 1)
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FORORD

Det er ikke længere
muligt at ignorere ESG

ESG er et ansvarlighedsrammeværk,
der omfatter Environmental, Social &
Governance data. De tre bogstaver er
på få år blevet både en valuta og et
sprog for virksomheders bæredygtige
værdiskabelse, og efterspørgslen
efter sammenlignelige nøgletal
skærper kravet til alle virksomheder
om at stille relevante og solide data til
rådighed for investorer og analytikere.
We Love People – ESG Barometer 2021

Nasdaq Copenhagen, FSR - danske revisorer og Finansforeningen/CFA Society Denmark ville med publikationen
”ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten’ i 2019 facilitere
frembringelsen af bedre ESG-data. Med et løfte om at
bedre data vil give bedre indsigt og dermed bedre investeringer, foreslår publikationen 15 hoved- og nøgletal,
der skal harmonisere og standardisere ESG til glæde for
analytikere og virksomhederne selv.
Siden 2019 er brugen af ESG-data eksploderet i års- og
bæredygtighedsrapporteringen i et forsøg på at modsvare
omgivelsernes skærpede krav til virksomheder om ansvarlig
adfærd og god selskabsledelse. For samfundsansvar
motiverer. Og selvom det er virksomhedens ledelse, der
driver bæredygtighedsagendaen frem i den enkelte
virksomhed, er det måltal og dokumentation, herunder
ESG, der sikrer, at den ønskede forandring sker.

De oprindelige 15 nøgletal var et forslag, ikke en opskrift,
og organisationerne bag opfordrede virksomheder til at
supplere listen med andre relevante ESG-nøgletal.
ESG Barometeret er en modenhedsanalyse, der vil
følge C25-virksomhedernes adoption af ESG i bæredygtighedsrapporteringen i 2020, 2021 og 2022. Formålet er at
undersøge, hvor ESG er på vej hen.
Hvordan optages ESG i praksis? Og hvad sker der, mens
vi venter på EU-direktivet for bæredygtighedsrapportering
(CSRD, se side 7), der efter planen implementeres i 2023?
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ESG Barometeret er en modenhedsanalyse,
der vil følge C25-virksomhedernes adoption af
ESG i bæredygtighedsrapporteringen i 2020,
2021 og 2022. Formålet er at undersøge, hvor
ESG er på vej hen.

Et kig i krystalkuglen
ESG+ er en del af det nye forslag til EU-direktivet for
bæredygtighedsrapportering (CSRD). I EU taler man ikke
længere kun om G for Governance, men også om G+. Dette
nye og udvidede G favner mere end det juridiske og
ledelsesmæssige G. I fremtiden favner ordet Governance
også forretningsetik, ledelsesstil, corporate activism,
virksomhedskultur og relationen med stakeholders mv. Det
betyder, at det bløde rundt om det hårde G vokser, og vi
ser allerede tydelige tegn på denne udvikling i 2020rapporterne. Vi har en formodning om, at vi kommer til at
se den største udvikling i G’et i de kommende år, efter at vi
i 2020-rapporterne har set bl.a. leverandørscreening kigge
frem som et nyt bud på et nøgletal.
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Mens G’et trods hastig vækst stadig er teenageren i rapportering - for det har vi ikke målt på længe - så er S’et under
forandring. S’et har i nogle år handlet meget om leveran
dører og supply chains, det vil sige human rights og
mennesker ude i værdikæden. S’et har været drevet af en
globaliseringsagenda, hvor udenlandske medarbejder
forhold længere nede i værdikæden var blandt virksom
hedens vigtigste risici. Men pandemien har afglobaliseret
virksomhedernes tænkning og flyttet fokus hjem til
(hjemme)arbejdspladsen. Derfor kommer trivslen på
virksomhedernes egne arbejdspladser igen i søgelyset, og
2020-rapporteringen viser tegn på en ny balance i S’et, der
både reflekterer arbejdspladsen (det indre S) og værdi
kæden (det ydre S).
For at perspektivere analysen har vi spejlet ESG
Barometerets resultater i en medlemsundersøgelse fra
Dansk Erhverv udført blandt 624 medlemsvirksomheder,
herunder 33 virksomheder med over 250 medarbejdere, i
juni 2021 2).

En samtalestarter
Det første ESG Barometer følger bæredygtighedsfeltets
dynamiske natur og vil starte nye samtaler om balancen i
rapportering mellem E, S og G. Læsere af barometeret vil
både kunne følge udviklingen i de oprindelige 15 hoved- og
nøgletal og samtidig lade sig inspirere af, hvad andre
rapporterer på. Barometeret følges op af en nyudgivelse
baseret på 2021-rapporterne i august 2022.
Vi håber, at vi med denne og de kommende udgivelser
vil være med til at skubbe ESG-feltet videre frem.
Karina Holm Henriksen, CEO &
Christina Blak, Kreativ direktør, januar 2022
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Værd at vide om CSRD

3456)

EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive er et
kommende direktiv, som vil udbygge og skærpe de
eksisterende krav til bæredygtighedsrapportering. Direktivet er banebrydende, idet der oprettes obligatoriske
standarder samtidig med, at omfanget af bæredygtighedsemner, som skal rapporteres på, bliver udvidet. CSRD skal
erstatte det nuværende Non-Financial Reporting Directive
(NFRD) og kommer til at gælde for ca. 50.000 virksom
heder, hvorimod kun ca. 11.000 er omfattet af NFRD.
CSRD-direktivet gælder for virksomheder, der er noteret
på et reguleret marked i EU og opfylder to af de tre
følgende kriterier:
– Over 250 fuldtidsansatte i gennemsnit
– En balancesum på mere end 20 millioner euro
– Over 40 millioner euro i nettoomsætning
Det primære formål med CSRD er at sikre gennemsigtighed
og sammenlignelighed i virksomheders bæredygtighedsrapportering. Dette sker i takt med, at bæredygtighed bliver
et investeringskrav og investorer efterspørger ESG-data.
Ambitionen er, at bæredygtighedsrapportering med tiden
får samme kvalitet som den finansielle rapportering. Derfor
indebærer CSRD også nye regler om revision af ESG-data,
ligesom alle større virksomheders finansielle nøgletal skal
godkendes af en revisor.
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Bemærkelsesværdigt ved CSRD er også, at virksomhederne
bliver forpligtet til at give information om deres strategi,
mål, bestyrelsens og ledelsens rolle samt de væsentligste
negative virkninger forbundet med virksomheden og dens
værdikæde. Direktivet stiller dermed både en række
kvantitative og kvalitative krav til virksomhedernes
bæredygtighedsrapportering. Nøgletal skal desuden tagges
for at muliggøre maskinaflæsning og gøre det muligt at
automatisere rapporteringen. Bæredygtighedsrapportering
en inden for EU bliver dermed også digitaliseret gennem
CSRD.
CSRD’s nye standarder for bæredygtighedsrapportering
forventes klar den 31. oktober 2022 og træder i kraft i 1.
januar 2023. Det forventes, at det nye direktiv vil være klar
til at blive implementeret i Danmark i folketingsåret 2021/
2022, og at de nye krav vil gælde, når virksomheder skal
offentliggøre deres rapporter, der dækker regnskabsåret
2023. Direktivet bliver derefter videreudviklet til også at
inkludere separate proportionale krav for børsnoterede
SMV’er samt sektorspecifikke rapporteringskrav.
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Executive
summary
ESG er et ansvarlighedsrammeværk, som på få år er blevet
både en valuta og et sprog for virksomheders bæredygtige
værdiskabelse. I 2019 udkom Nasdaq Copenhagen, FSR
- danske revisorer og Finansforeningen/CFA Society
Denmark med en publikation om ESG-hoved– og nøgletal i
årsrapporten. Publikationen foreslår 15 hoved- og nøgletal,
der skal harmonisere og standardisere ESG til glæde for
både analytikere, investorer og virksomhederne selv. Siden
da er brugen af ESG-data eksploderet og har flyttet sig fra
årsrapporten ind i bæredygtighedsrapporten hos danske
virksomheder. Derudover bliver kravene for bæredygtighedsrapportering udbygget og skærpet fra 2023 igennem
EU’s CSRD-direktiv. ESG Barometeret er en modenhedsanalyse, der undersøger, hvor ESG er på vej hen – i denne
første 2021 udgivelse med udgangspunkt i C25-
virksomhedernes 2020-rapporter.
Langt de fleste C25-virksomheder har i 2020rapporterne hentet inspiration fra hoved- og nøgletalspublikationen fra 2019. I gennemsnit benytter C25 ni ud
af 15 hoved- og nøgletal. Blandt de mest populære hoved- og nøgletal er de, som relaterer sig til klima og køns
diversitet. Analysen afslører, at virksomhederne i betydelig
grad rapporterer ensartet med samme typer af nøgletal,
hvilket afdækker en udvikling med en vis naturlig harmonisering. Baseret på analysen er der desuden identificeret 13
nye nøgletal.
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Selvom E’et er mest modent og opnår den højeste til
slutning blandt C25-virksomhederne, både hvad angår de
oprindelige og de nye nøgletal, ser vi i de nye nøgletal en
interessant udvikling inden for S’et og G’et. Det er
opmuntrende, for det er vigtigt, at disse emner ikke bliver
overset som konsekvens af det store fokus på klima
relaterede mål og dagsordener. ESG-agendaens
momentum kan med fordel bruges til at sætte skub i
udviklingen inden for S’et og G’et.
S’et har i nogle år handlet meget om leverandører og
risici i værdikæden. Men pandemien har flyttet fokus
tilbage til (hjemme)arbejdspladsen. Derfor kommer trivslen
på virksomhedernes egne arbejdspladser igen i søgelyset,
og 2020-rapporteringen viser tegn på en ny balance i S’et,
der både reflekterer arbejdspladsen og værdikæden. I G’et
taler man ikke længere kun om Governance, men også om
G+, hvilket bl.a. favner forretningsetik, ledelsesstil,
corporate activism, virksomhedskultur og relationen med
interessenter. Det bløde rundt om det hårde G er i vækst,
og vi ser allerede tydelige tegn på denne udvikling i
2020-rapporterne.

ESG Barometerets supplerende mini-analyse af fem
unoterede virksomheder tydeliggør, at det ikke kun er
C25-virksomhederne, der udvikler ESG-rapporteringen i
Danmark. Flere virksomheder rapporterer på nye nøgletal,
som er relevante for deres branche, eller som tager afsæt i
den enkelte virksomheds væsentlighedsanalyse, og baner
dermed vejen for individuelle tilgange til ESG-rapportering.
Ønsket om og viljen til harmonisering og sammenlignelighed står hermed tilsyneladende ikke i vejen for bære
dygtighedsrapportering som positionerings- og
kommunikationsdisciplin. Frihedsgraden i ESG-
rapporteringen er vigtig, fordi virksomheder har et behov
for at rapportere om det, der er væsentligt for det enkelte
selskab. Hvis både individualisering og standardisering
styrkes fremadrettet, vil værdien af ESG-rapporteringen
vokse og imødekomme alle interessenters behov. Bedre og
mere nuanceret ESG-rapportering vil skabe mere klarhed,
mere sammenlignelighed og bedre mulighed for
kommunikation og dokumentation af virksomhedernes
bæredygtige rejse.
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Analysens fire fund

1: Vi er vidne til en ketchupeffekt
De seneste års dramatiske acceleration af interessen for
virksomheders ansvar for det samfund, de er en del af,
satte i 2021 sine spor i den danske virksomheds
rapportering, der viser, at ESG er blevet en måde at tænke
forretning på. Samtlige C25-virksomheder rapporterer i
deres 2020-rapporter på ESG-nøgletal. Nogle virksom
heder bruger ikke eksplicit betegnelsen ESG-nøgletal, men
læner sig i stedet op ad udtryk som bæredygtigheds- eller
ansvarlighedsnøgletal. Environmental, Social og
Governance data er godt på vej til at sejre som ansvarlig
hedsrammeværk blandt C25-virksomhederne, og ingen kan
længere ignorere ESG. Det er gode nyheder – for en fælles
tilgang skaber mere klarhed over virksomheders bære
dygtighedsarbejde og muliggør sammenligning.
2: E’et har størst momentum
Størstedelen af de danske C25-virksomheder bruger den
standardiserede ESG-hoved- og nøgletalsoversigt med 15
hoved- og nøgletal i deres ESG-rapportering for 2020.
Klima og kønsdiversitet er de temaer, som flest virksomheder har inkorporeret i deres ESG-nøgletalsoversigt. Her
er den ydre påvirkning tydelig – det, der fylder i den
offentlige debat, er også dét, der fylder i ESG-rapport
eringen. E’et er mest modent, og ESG-agendaens op
nåede momentum kan med fordel bruges til at sætte skub
i udviklingen inden for S’et og G’et.
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3: 13 nye nøgletal udvider ESG’s potentiale
C25-virksomhederne tilpasser i høj grad deres
ESG-rapportering med øje for relevans, hvilket er et
udtryk for modenhed på ESG-agendaen. Det betyder i
praksis, at virksomhederne ofte skræddersyer deres
ESG-rapportering, så den matcher deres egen branche
og dertil de relevante aktiviteter. De nye nøgletal er et
udtryk for, at rammeværket modnes, og det understøtter
udbredelsen og brugsværdien af ESG. Derfor er det
særdeles positivt, at de danske C25-virksomheder
bidrager til, at emnestrukturen i ESG vokser og nuanceres
yderligere.
4: Øget standardisering behøver ikke
stå i vejen for individualisering
ESG vokser som anvendt ansvarlighedsrammeværk og
snart vil EU-direktivet CSRD udvikle ESG-feltet mod øget
klarhed og sammenlignelighed. Det er meget positivt, for
dermed udleves formålet med rammeværket. Samtidig
omfavner de danske C25-virksomheder i praksis det åbne
mulighedsrum i emnestrukturen inden for E, S og G og
positionerer sig individuelt på bæredygtighedsagendaen

gennem deres rapportering. Det er også godt, for virksomheder er ikke og skal ikke være lige i deres rapportering.
Ønsket om harmonisering og sammenlignelighed står
tilsyneladende ikke i vejen for bæredygtighedsrapportering
som kommunikationsdisciplin. Frihedsgraden i ESG-
rapporteringen er vigtig, fordi virksomhederne har et
behov for at fortælle om det, der er væsentligt for det
enkelte selskab. Hvis både individualisering og
standardisering styrkes fremadrettet, vil værdien af ESGrapporteringen vokse og imødekomme alle interessenters
behov. Bedre ESG-rapportering vil skabe mere klarhed,
mere sammenlignelighed og bedre mulighed for kommunikation og dokumentation af virksomhedernes bæredygtige
rejse.
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PERSPEKTIV

Hvor er ESG på vej hen?
I 2019 udkom Nasdaq Copenhagen, FSR - danske revisorer
og Finansforeningen/CFA Society Denmark med en
publikation om ESG-hoved – og nøgletal i årsrapporten.
Sigtet med publikationen var at understøtte sammenlignelighed mellem virksomheders ESG-rapportering ved at
standardisere basale ESG-nøgletal, først og fremmest til
gavn for finansielle analytikere og investorer, men også for
den enkelte virksomhed, der nu fik en række definitioner og
metoder at læne sig op ad.
Publikationen var og er fortsat tænkt som en del af
løsningen på den problematik, at ESG-data dels er svære
at finde, dels ikke er sammenlignelige, og dels ikke i stor
udstrækning kan måle sig med de finansielle datas kvalitet.
Vi har spurgt de tre initiativtagere, hvilke tanker de gør
sig om indholdet i ESG Barometer 2021.

ESG-hoved- og nøgletal
i årsrapporten
Bedre ESG-data, bedre indsigt, bedre investeringer

G
S

Governance

Social

E
Environment
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Carsten Borring
Head of Listings & Capital Markets Denmark,
Nasdaq

“Det er godt at konstatere, at de største danske
børsnoterede selskaber viser vejen med ensartede
og troværdige ESG-informationer til investorerne.”
Jeg får tit spørgsmålet om, hvor man som selskab skal starte med ESG-rapportering, og
hvor meget man skal lave. Det er to gode og klassiske spørgsmål i aktieverdenen, da det
hele går ud på at finde en fornuftig balance mellem de informationer, som investorerne vil
have, og de informationer, som selskaber skal give. Vi har i årevis arbejdet med P/E tal og
overskudsgrader, men hvor skal vi starte med ESG-tal?
I bund og grund har investorerne brug for at kunne sammenligne nøgletal på tværs af
selskaber, og derfor er det meget tilfredsstillende, at undersøgelsen viser, at der er blevet
taget godt imod vores guide om 15 ESG-hoved- og nøgletal, og forhåbentlig vil tendensen
sprede sig som ringe i vandet til de øvrige selskaber.
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Michael Albrechtslund
Direktør, Finansforeningen
– CFA Society Denmark

“Inden for E’et mener jeg, at bevægelsen er så langt
nu, at momentum skal bruges til at flytte fokus
over mod S’et og G’et og blive ved med at skubbe
udviklingen i den rigtige retning der.”
Det er utroligt, så langt man er nået, men også hvor langt der i virkeligheden er igen.
Indenfor E’et mener jeg, at bevægelsen er så langt nu, at momentum skal bruges til at
flytte fokus over mod S’et og G’et og blive ved med at skubbe udviklingen i den rigtige
retning der.
I den forbindelse er det vigtig for analytikere at kunne analysere udviklingen ved hjælp
af standardiserede nøgletal også på dette område.
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Birgitte Mogensen
Formand, Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed,
FSR - danske revisorer

“På den positive side kan man i Danmark bryste sig
lidt af, hvor godt klimarapporteringen har fat, når 7
ud af 10 rapporterer på scope 3.”
Der tegner sig et billede af, at 14 ud af de oprindelige 15 hoved- og nøgletal forbliver, mens
et enkelt - fastholdelse af kunder - ikke på sigt vil være generelt relevant. Samtidig viser
analysen, at der kommer flere nøgletal til, og det kan man kun hilse velkommen.
På den positive side kan man i Danmark bryste sig lidt af, hvor godt klimarapporteringen har fat, når 7 ud af 10 rapporterer på scope 3. Omvendt kan jeg godt være lidt
overrasket over, at ikke flere medtager relative data, fordi disse supplerer og understøtter
sammenligneligheden og udviklingen i rejsen for den enkelte virksomhed.
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Aktuelle aktier i C25
indekset
ESG Barometer 2021 tager udgangspunkt i C25-virksomhedernes
ESG-data, som fremgår af virksomhedernes 2020-rapporter.
C25 er betegnelsen for de virksomheder, som indgår i Nasdaq
Copenhagens C25-indeks. Indekset indeholder de 25 største
og mest handlede aktier på fondsbørsen. 24 virksomheder er
inkluderet i analysen, da Mærsk har to forskellige aktier i C25-
indekset.
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De 15 oprindelige ESG
hoved- og nøgletal
Hvor stor en andel af C25-virksomhederne bruger de 15 oprindelige hoved- og nøgletal?
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C25-virksomhederne
rapporterer omtrent lige så
meget på køn som på klima.

De danske C25-virksomheder bruger generelt en stor del
af de 15 hoved- og nøgletal. Selvom kun få virksomheder
inkluderer alle 15, er det tydeligt, at langt de fleste har
draget inspiration fra hoved- og nøgletalspublikationen fra
2019.
Kun fem virksomheder benytter 0-5 hoved- og nøgletal,
hvorimod ni virksomheder benytter 11-15 hoved- og
nøgletal. Det efterlader 10 virksomheder, som benytter
6-10 hoved- og nøgletal. I gennemsnit benytter de danske
C25-virksomheder sig af 9 ud af de 15 hoved- og nøgletal.
Mens virksomhederne venter på CSRD-direktivet, er det
ikke spildt arbejde at rapportere på de 15 hoved- og
nøgletal, da de overordnet set forventes at forblive
relevante i den fremtidige EU-kontekst, som danske
virksomheder vil blive underlagt.
Blandt de mest populære hoved- og nøgletal er de, som
relaterer sig til virksomhedens klima- og energidata. 88% af
C25-virksomhederne rapporterer på CO2-udledning i
Scope 1 og 2. Hvis man tillægger de virksomheder, som ikke
opdeler deres Scope 1 og 2 data, men rapporterer samlet
på de to hoved- og nøgletal, der relaterer sig til CO2-
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Hvor mange af hoved- og nøgletallene bruger
C25-virksomhederne?
10
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6
udledning, ville andelen være hele 95%. Derudover
rapporterer 83% af virksomhederne på energiforbrug,
mens 58% rapporterer på andelen af vedvarende energi
brugt relativt til virksomhedens totale energiforbrug.
Denne tendens til at rapportere flittigt på klima- og
energidata er ikke overraskende, da disse tematikker er
omdrejningspunktet for den offentlige debat om jordens
mest presserende miljømæssige bæredygtigheds
udfordringer.
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Rapportering på kønsdiversitet er et aktivt tilvalg
88% rapporterer på kønsdiversitet for de øverste ledelseslag i virksomheden, og 79% rapporterer på virksomhedens
generelle kønsdiversitet. Ydermere rapporterer 67% af
C25-virksomhederne på bestyrelsens kønsdiversitet. Det
er i den forbindelse værd at nævne, at der siden 2013 har
været lovgivning i Danmark, som dikterer, at større
virksomheder skal have måltal og politikker for andelen af
kvinder i bestyrelsen. Denne lovgivning har udsigter til at
blive udvidet og har netop været i høring. De foreslåede
ændringer omfatter først og fremmest et krav om måltal for
kønssammensætningen i virksomhedens ledelse ud over
den øverste ledelse. Desuden udvides målgruppen til også
at omfatte offentlige myndigheder og de største
kommunale fællesskaber 7).
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Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse bekræfter, at
diversitet, som blandt andet omfatter kønsdiversitet, er
kommet på højde med klima hos store danske virksom
heder, hvad angår prioritering og indsatser 8). Når
virksomhederne inkluderer nøgletal relateret til køns
diversitet i deres ESG-nøgletalsoversigt er det derfor ikke
kun et spørgsmål om lovgivning, men også et aktivt tilvalg.

De fleste går udenom lønforskelle
De af hoved- og nøgletallene, som C25-virksomhederne
går udenom, relaterer sig især til lønforskelle. Kun 17% af
C25-virksomhederne rapporterer på lønforskelle mellem
CEO og medarbejdere, og 21% rapporterer på lønforskelle
mellem køn. Dette kan forklares af, at løn i Danmark
opfattes som en privat og sensitiv oplysning at tilkendegive
offentligt – for privatpersoner såvel som virksomheder.
Dertil dikterer vores danske kultur, at man sjældent får
point for at tjene meget. Ikke desto mindre er transparens i
forhold til lønforskelle i virksomheder vigtig information i
kampen mod ulighed og i dokumentationen af virksom
hedens forretningsetik, og området forventes at modnes i
de kommende år. Samme lave tilslutning gør sig gældende
for fastholdelse af kunder, som kun 13% inkluderer i deres
ESG-rapportering. Dette nøgletal favner imidlertid ikke alle
typer af sektorer, hvorfor dets relevans må antages at være
begrænset.
Når brugen af de 15 hoved- og nøgletal blandt danske
C25-virksomheder varierer, er det et udtryk for forskellige
prioriteter og ambitioner i forhold til både ESG-
rapportering og tilslutning til bæredygtighedsagendaen
generelt. Analysen viser dog også, at virksomhederne i
betydelig grad rapporterer ensartet med samme typer af
nøgletal, hvilke afdækker en udvikling med en vis naturlig
harmonisering af et sæt generelle nøgletal.
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88%

rapporterer på kønsdiversitet for øvrige ledelseslag,
og 79% rapporterer på virksomhedens generelle kønsdiversitet. Dermed står E og S næsten lige i rapporteringen
på de oprindelige 15 hoved- og nøgletal. S'et er mere
udfordret i de 13 nye hoved- og nøgletal (se side 18).
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De 13 nye ESG
hoved- og nøgletal

Procent
Hvor stor en andel af C25-virksomhederne bruger de identificerede nye nøgletal?
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*) CoC: Code of Conduct
FE: Forretningsetik
R&C: Retningslinjer for risiko og compliance
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De 13 nye nøgletal viser, at hele 70%
allerede rapporterer på scope 3.
Det vidner om stor modenhed inden for
E’et. Til gengæld halter S’et og G’et.

Baseret på analysen af C25-virksomhedernes ESG-data og
rapportering er der identificeret 13 nye nøgletal. De nye
nøgletal er til dels udvalgt på baggrund af deres relative
popularitet i den kvantitative analyse. Dertil kommer en
kvalitativ vurdering af, hvilke nøgletal der er interessante at
holde øje med baseret på emner, som udspringer fra det
verserende forslag til CSRD-direktiv.
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Med introduktionen af disse nye nøgletal følger en
diskussion af deres nutidige og fremtidige anvendelse samt
et ønske om at belyse hidtil oversete tematikker i ESG-
rapporteringen. Det fremgår tydeligt af anvendelsen af
både de oprindelige og de nye hoved- og nøgletal, at
klima- og miljørelaterede tematikker bliver prioriteret
strategisk i de danske C25-virksomheder. Det vidner om
relativt stor modenhed inden for E’et, men det er vigtigt at
styrke fokus på S’et og G’et, da vi endnu ikke er i mål med
to tredjedele af bæredygtighedspaletten.
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Det nye E
De nye nøgletal inden for E’et benyttes af flere end
halvdelen af C25-virksomhederne. Den høje tilslutning
vidner om, at de første slag i kampen om klimaet er
vundne. Udfordringer inden for klima og miljø fylder i den
offentlige debat om bæredygtighed, og stadig flere store
virksomheder har ambitiøse mål om CO2-reduktion. Dertil
justerer virksomheder løbende deres grønne ambitioner
og aktiviteter i henhold til områdets dynamiske lovgivning.
Der er således flere faktorer, der styrker E’ets popularitet i
ESG-rapporteringen hos de danske C25-virksomheder.
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71%

71% rapporterer på CO2-udledning i Scope 3
CO2-udledning er det område, som flest virksomheder
sætter strategiske mål for reduktion af. Dette er et resultat
af et politisk pres på alle danske virksomheder for at
bidrage aktivt til at nå i mål med Parisaftalen og Danmarks
70% reduktionsmålsætning. Dertil kommer danskernes
bevidsthed om klimaudfordringerne, idet vi generelt ser
denne udfordring som den mest akutte og definerende for
vores fælles fremtid.
Mens Scope 1 favner virksomhedens egne CO2-
udledninger og Scope 2 CO2-udledninger fra direkte køb
af energi, er Scope 3 relateret til de CO2-udledninger, der
har sammenhæng med virksomhedens aktiviteter og
handlinger ud over Scope 1 og 2. Hvis en virksomhed ikke
råder over produktionsfaciliteter, men hovedsageligt
benytter sig af underleverandører, udspringer langt
størstedelen af virksomhedens CO2-udledning fra Scope
3. Hvis Scope 3 CO2-udledninger ikke synliggøres, kan det
derfor give et misvisende billede af virksomhedens
CO2-aftryk. Blandt andet derfor er tendensen, at der
efterspørges transparens omkring udledninger i hele
virksomhedens værdikæde. Det kan dog være et svært
område for virksomheder at få indsigt i, hvilket kan forklare,
at hver tredje C25-virksomhed endnu ikke rapporterer på
Scope 3. Det forventes, at dette nøgletal vil blive centralt i
fremtiden, og at ingen større virksomheder vil kunne undgå
at rapportere herpå.
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67%

67% rapporterer på affald
Det er et krav for virksomheder at sortere på affalds
fraktioner. På affaldsområdet er danske virksomheder
desuden underlagt EU lovgivning – og her er affalds
området konstant i udvikling. Det er derfor fordelagtigt for
danske virksomheder at kortlægge deres affaldsmængde
for at være på forkant med kommende lovgivning. I
forbindelse med EU’s Circular Economy Action Plan
forventes der løbende at blive introduceret forskellige
initiativer og lovgivning på affaldsområdet 9). Formålet med
Circular Economy Action Plan er blandt andet at hindre
affaldsgenerering og ændre forbrugsmønstre, hvilket skal
understøtte EU’s mål om klimaneutralitet i 2050 10). Som et
led i denne cirkulære omstilling på EU-niveau er der for
nyligt blevet foreslået strammere regler for eksport af
affald, som skal sikre at EU ikke eksporterer sine affaldsproblemer til andre lande 11).
Det er derfor ikke overraskende, at mange C25-
virksomheder rapporterer på affald. Affald er både et
relevant og kompliceret emne, da indsamlings- og
genanvendelsesmulighederne varierer lokalt, både i og
uden for Danmarks grænser og som følge heraf svært at
bruge til sammenligninger virksomheder imellem. Mængden
af affald genereret viser desuden både noget om miljømæssig bæredygtighed og effektivitet i forhold til
ressourceforbrug i virksomheden, hvilket også har
betydning for den finansielle bundlinje.

58%

58% rapporterer på genanvendelse af affald
Data om genanvendelse af affald giver et billede af
virksomhedens bidrag til den cirkulære økonomi. Mange
virksomheder og brancher er i gang med at omstille sig til
cirkularitet. Fuld cirkularitet kræver genanvendelse af alle
ressourcer – det, som virksomheder traditionelt betegner
som affald. Det aktuelle fokus på cirkulær økonomi og
genanvendelse af affald bliver ud over i EU’s Circular
Economy Action Plan yderligere bekræftet i regeringens
strategi for cirkulær økonomi. Dét, som måske kan afholde
virksomheder fra at rapportere på genanvendelse af affald,
er aktiviteter i udlandet. Hvis en virksomhed har aktiviteter
i regioner eller lande, hvor genanvendelse ikke er muligt, er
det nemlig svært at forbedre sig på området.

58%
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Det nye S
Social bæredygtighed handler om, at alle mennesker skal
trives og behandles retfærdigt. Vi skal som samfund tage
vare på både natur og mennesker. Hvis vi skal bygge en
bæredygtig fremtid er det derfor vigtigt, at de sociale
aspekter af bæredygtighed ikke overses, men vi kæmper
for klimaet.Social bæredygtighed handler om, at alle
mennesker skal trives og behandles retfærdigt. Ligesom vi
kollektivt som som samfund er blevet enige om at passe
bedre på naturen, skal vi også passe bedre på mennesker.
Hvis vi skal bygge en bæredygtig fremtid er det derfor
vigtigt, at de sociale aspekter af bæredygtighed ikke
overses i kampen for klimaet.
I en virksomhedskontekst relaterer social bæredygtighed sig bl.a. til medarbejdernes trivsel, psykologiske og
fysiske tryghed, sundhed, lighed og rettigheder. Selvom
de danske C25-virksomheder generelt ikke inkluderer
sociale nøgletal helt så flittigt i deres ESG-rapportering
som de miljømæssige, er S’et i rivende udvikling, og de
sociale data forventes at udvikles og modnes i de
kommende år. Flere af de identificerede hoved- og
nøgletal inden for S’et reflekterer i 2020-rapporterne de
agendaer, der fylder i mediebilledet, som fx stress og
(mis-)trivsel, herunder seksuelle krænkelser.
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71%

71% rapporterer på arbejdsulykker
Arbejdsulykker er mere relevante at rapportere på i nogle
brancher end andre og er derfor et sektorspecifikt nøgletal.
Sikkerhed på arbejdspladsen er mere relevant for produk
tionsvirksomheder end for servicevirksomheder. Set i det lys
er det interessant, at et flertal af C25-virksomhederne
rapporterer på arbejdsulykker. Forklaringen kan være, at
nøgletallet allerede har været en del af virksomhedernes
arbejde med HSE (Health, Safety & Environment) i flere år
før, man begyndte at rapportere på ESG. Virksomhederne er
derfor vant til at have fokus på området, og der er for længst
etableret anerkendte målemetoder for dette nøgletal.
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38%

38% rapporterer på medarbejderengagement
eller tilfredshed
Medarbejdernes (mis)trivsel spejler virksomhedens
maskinrum, og glade medarbejdere er mere produktive.
Derfor kan det være en god idé for virksomheder at
prioritere medarbejderengagement eller tilfredshed i
ESG-rapporteringen. Dertil kommer, at danske arbejds
tagere skifter arbejdsplads oftere end tidligere, og
konkurrencen om talent tilspidser. Da det er dyrt at
udskifte medarbejdere, er det fordelagtigt at sætte
medarbejdernes trivsel højt på agendaen. Der findes dog
ingen universelt etablerede målemetoder for hvordan,
virksomhederne skal rapportere på trivsel, og nøgletallet er
derfor subjektivt. Ikke desto mindre forventes dette
nøgletal at blive vigtigt i fremtiden, hvor en nøgleudfordring
for mange virksomhederne bliver at tiltrække og fastholde
medarbejdere.

29%

29% rapporterer på medarbejderuddannelse
eller udvikling
Flere brancher oplever stigende konkurrence, hvad angår
tiltrækning og fastholdelse af talenter. Når en virksomhed
rapporterer på medarbejderuddannelse eller udvikling, er
det et signal om vilje til at investere i medarbejderne,
hvilket er tæt relateret til virksomhedskulturen. En
virksomhed, der prioriterer medarbejderuddannelse,
favner det hele menneske og giver plads til individuel
udvikling. Individets mål og virksomhedens mål bliver på
samme tid tilgodeset. Fremtidens arbejdstagere forventer
løbende personlig udvikling, efteruddannelse og/eller
omskoling, og vi forventer, at dette nøgletal vil blive
flittigere brugt i de kommende rapporter.
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13%

8%

13% rapporterer på diskrimination
Diskrimination er et højaktuelt emne i alt fra politik til
popkultur, og alle virksomheder skal styrke mangfoldighed
og psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Emnet relaterer
sig også til kravet om diversitet, der i stigende grad bliver
en del af virksomheders strategiske prioriteter. Der har i de
seneste år været et særligt fokus på kønsbaseret
diskrimination, bl.a. i forlængelse af #metoo bølgen, hvilket
har synliggjort, at mange danske arbejdspladser har
udfordringer med krænkelser og chikane. Vi forventer
derfor at se flere forebyggende initiativer og øget
rapportering af dette nøgletal i fremtiden.

8% rapporterer på stress
Stress er det største folkesundhedsproblem med direkte
relation til danske arbejdspladser og den absolut største
udfordring for danskernes mentale helbred generelt.
Problemet med stress er stigende og derfor en aktuel og
højrelevant del af S’et for alle danske virksomheder.
Rapporteringen på stress kan afsløre virksomhedens
kultur og ledelsesstil, som er tæt korreleret med
medarbejdernes stressniveau og generelle trivsel.
Desuden har stress ikke kun en direkte indvirkning på
virksomhedens sociale risikofaktorer, men også de
økonomiske, da sygemeldinger koster dyrt i forhold til
både produktivitet og (medarbejder)omsætning. Set i
det lys er det overraskende, at kun to ud af 24
virksomheder inkluderer stress i deres rapportering.
Ligesom ved medarbejderengagement og tilfredshed
forventer vi, at flere virksomheder vil rapportere på
stress i de kommende år.

"What are you doing to
deepen the bond with
your employees?
How are you ensuring
that employees of all
backgrounds feel safe
enough to maximize their
creativity, innovation,
and productivity?
How are you ensuring
your board has the
right oversight of these
critical issues?"
Larry Fink's 2022 letter to CEOs 12)

We Love People – ESG Barometer 2021

24

8%

rapporterer på stress
Rapportering på denne del af S'et kan
afsløre virksomhedens kultur og
ledelsesstil, som er tæt korreleret med
medarbejdernes stressniveau og
generelle tryghed og trivsel. Set i det lys
er det overraskende, at kun to ud af 24
virksomheder inkluderer stress i deres
rapportering.

Det nye G
Governance handler om principper for god selskabs
ledelse. For at skabe orden i eget hus og komme i mål med
miljømæssige og sociale mål, har virksomheder brug for
mekanismer, der sikrer en ansvarlig og etisk korrekt måde
at drive virksomhed på. Ligesom ved sociale tematikker
er det derfor afgørende, at virksomhederne ikke forbigår
governance strukturer i arbejdet med bæredygtighed til
fordel for de presserende miljømæssige problemer.
En ny bevægelse mod G+ kan spores i arbejdet
med CSRD. Dette udvidede G har til formål at fremme
transparens og tilskynde virksomhederne yderligere til
bæredygtig forretningspraksis. The European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG), som udarbejder
udkast til CSRD-direktivets standarder under opsyn
af EU-kommissionen 13), anbefaler, at G vokser til G+ 14)
og i fremtiden favner både forretningsetik, ledelsesstil,
corporate activism, virksomhedskultur og relationen med
stakeholders. Der er derfor god grund til at forvente en
udvidet rapportering på Governance i fremtiden.
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38%
38% rapporterer på leverandørhåndtering
eller screening
Dette nøgletal favner bredt, da håndtering eller screening
af leverandører oftest vedrører leverandørernes miljø
mæssige og/eller sociale bæredygtighed. At aktivt
inkludere og rapportere på denne governance struktur
udspringer af en øget efterspørgsel, hvad angår
transparens i virksomheders forsyningskæder.
Virksomheder må i vid udstrækning tage ansvar for
deres samarbejde med diverse interessenter, herunder
leverandører og deres handlinger. Leverandørhåndtering
eller screening er især relevant for virksomheder i klassiske
tunge industrier samt virksomheder med leverandører i
dele af verden, hvor lovgivningen og/eller kontrol
mekanismerne, der sikrer for eksempel hensynstagen til
miljøet eller acceptable arbejdsforhold, ikke er vel
udviklede. Dette nøgletal er i høj grad et udtryk for et
ønske om at sikre, at bæredygtighedsambitionerne bliver
udlevet i hele virksomhedens værdikæde og samtidig at
væbne sig mod uforudsete afsløringer, som kan påvirke
virksomhedens omdømme.
Ifølge Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse fra juni 2021
er B2B kunder angivet som den interessent, virksomhederne
oftest oplever et stigende forventningspres fra, når det
gælder CSR og bæredygtighed 15). Da hovedparten af under
søgelsens respondenter er mindre virksomheder, afslører
dette, at det med stor sandsynlighed er store virksomheder
som C25-virksomhederne, der skubber deres leverandører
til at arbejde med bæredygtighed. Af medlemsundersøgelsen fremgår det også, at 91% af virksomheder med over 250
medarbejdere arbejder med ansvarlig leverandørstyring.
We Love People – ESG Barometer 2021

29%
29% rapporterer på whistleblowerordninger
En whistleblowerordning er en intern struktur, som har til
formål at sikre løbende screening af virksomhedens
praksisser relateret til virksomhedens etik og eventuelle
lovovertrædelser. Når virksomheder opfordrer medarbejdere til at indberette overtrædelser anonymt, er der større
sandsynlighed for, at relevante sager kommer frem i lyset.
Dette nøgletal forventes at blive inkluderet i flere C25-
virksomheders ESG-rapportering i de kommende år, da et
nyt EU-direktiv vedrørende whistleblowerordninger netop
er trådt i kraft for større virksomheder. Direktivets primære
formål er at forhindre hvidvask, svindel samt andre
overtrædelser af EU-lovgivning og betyder i praksis, at
virksomheder med over 250 ansatte skulle have en
whistleblowerordning på plads senest 17. december 2021.
Mindre virksomheder er også omfattet af direktivet, dog
med en længere frist, idet at virksomheder med 50-249
ansatte skal have en whistleblowerordning oprettet senest
17. december 2023 16).

25%
25% rapporterer på medarbejderes introduktion til
virksomhedens code of conduct, forretningsetik eller
retningslinjer for risiko og compliance
Afsættet for en virksomheds arbejde med bæredygtighed
og ansvarlighed starter ved medarbejdernes adfærd,
mindset og bevidsthed omkring ansvarlig forretnings
praksis. Medarbejdernes dag til dag-beslutninger har stor
betydning for virksomhedens samlede sociale og miljømæssige aftryk, så at klæde dem grundigt på til opgaven er
derfor en vigtig komponent på vejen mod ’orden i eget
hus’. Dette nøgletal kan variere i titel og specifikt fokus
afhængig af virksomhedens branche og strategi, men fælles
er et fokus på at introducere medarbejderne for handlingsanvisende retningslinjer, som forventes at ligge til grund for
medarbejdernes daglige adfærd. Ved at rapportere på
disse interne organisatoriske og kulturelle mekanismer
viser virksomheden, at den arbejder på at styrke
mekanismerne på systematisk vis.
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17%

17% rapporterer på interne screenings eller reviews
Greenwashing er efterhånden et alment kendt begreb, og
en række virksomheder bliver beskyldt for at love mere,
end de kan holde, hvad angår bæredygtighed. For at sikre
sig mod sådanne beskyldninger og for at signalere en
kobling mellem intentioner og handling, kan virksomheder
benytte sig af interne strukturer og mekanismer, som
kontrollerer og vurderer virksomhedens aktiviteter i
relation til samfundsansvar. Dette nøgletal favner relativt
bredt, da virksomheder kan implementere og rapportere
på diverse emner inden for governance strukturer. Det er
dog emner som forretningsetik, risici, overholdelse af code
of conduct og korruption, som er i søgelyset hos C25-
virksomhederne.
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17%

17% rapporterer på bestyrelsesmedlemmers nationalitet
Nationalitet relaterer sig til diversitetsagendaen, som ifølge
Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse fra juni 2021
generelt bliver prioriteret på lige fod med klima hos store
danske virksomheder. Ifølge årsregnskabsloven er
C25-virksomhederne forpligtet til at levere en redegørelse
for deres mangfoldighedspolitik som anvendes i forbindelse med sammensætning af virksomhedens direktion og
bestyrelse, herunder mål og resultater, eller alternativt en
begrundelse for mangel på mangfoldighedspolitik 17).
At inkludere bestyrelsesmedlemmers nationalitet i
ESG-nøgletallene signalerer dog et særligt fokus på et
globalt mindset i bestyrelsen, og at bestyrelsen har til
formål at repræsentere et bredt spektrum af erfaringer og
holdninger. Det kan også være et udtryk for, at virksom
heden har stort fokus på inklusion af minoriteter, eller at en
virksomhed med aktiviteter i flere dele af verden aktivt
rekrutterer bestyrelsesmedlemmer, som afspejler
virksomhedens operationelle sammensætning.
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Relative nøgletal
Relative nøgletal dækker over nøgletal, der er koblet op på
en eller flere facetter af virksomhedens økonomiske
aktivitet. Disse kan besvare spørgsmål som for eksempel
”hvor meget CO2 udleder virksomheden per produceret
enhed?” eller ”hvor mange uddannelsestimer tilbydes
medarbejderne per arbejdstime?”. Relative nøgletal
supplerer de nominelle nøgletal og tegner et billede af
virksomhedens frem- eller tilbagegang inden for forskellige
bæredygtighedsrelaterede emner, mens de nominelle
nøgletal viser virksomhedens resultater eller fremdrift mod
bæredygtighedsmål og måltal. En kombination af nominelle
og relative nøgletal giver rapporteringens brugere en
dybere indsigt i virksomhedens bæredygtighedsrejse.
Blandt de danske C25-virksomheder viser vores
analyse, at 88% benytter sig af et eller flere relative
nøgletal. Arbejdsulykker er langt det mest populære
nøgletal at præsentere i relativ form, hvilket hele 71% af
C25-virksomhederne gør. Derefter kommer klimadata, som
omfatter CO2 udledning og energi. 33% af C25-virksom
hederne bruger relative nøgletal til at rapportere på
klimadata. Dertil kommer medarbejderuddannelse, som
13% af C25-virksomhederne præsenterer i relativ form i
forbindelse med ESG-rapportering. Kun en enkelt
virksomhed, som repræsenterer 4% af de analyserede
virksomheder, rapporterer på affald med et relativt tal.
Hvad angår de to medarbejderrelaterede emner, arbejdsulykker og medarbejderuddannelse, kobles de nærmest
udelukkende med antal arbejdstimer.
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I modsætning til dette bruges de relative nøgletal om
handlende klimadata på flere forskellige måder og ses
både koblet til omsætning, antal medarbejdere og antal
producerede enheder. Affald er set koblet til antal
producerede enheder. Selvom flere af C25-virksomhederne inkluderer relative tal i sin ESG-rapportering, er der
stadig et stykke vej til et fyldestgørende sæt af relative tal
til at beskrive virksomhedens bæredygtighedsrejse.

Det er overordnet set overraskende,
at så få C25-virksomheder arbejder
med relative nøgletal, for de giver
et mere holistisk billede af virksom
hedernes bæredygtighedsaktiviteter.

Relative tal
Tema

Anvendelse

Klimadata (CO2 eller energi)
Affald

33%
4%

Klimadata (CO2 eller energi)
Affald

71%
13%

Kobling
Klimadata (CO2 eller energi)
Affald				
Arbejdsulykker			
Medarbejderuddannelse		

→ antal producerede enheder, omsætning eller medarbejdere
→ antal producerede enheder
→ antal arbejdstimer
→ antal arbejdstimer
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PERSPEKTIV

5 deep dives
Fælles Om. Ansvaret
Redegørelse for samfundsansvar 2020

Bæredygtige ambitioner og fremdrift
er ikke forbeholdt noterede
virksomheder, og der er mange andre
end C25-virksomhederne, der
udvikler ESG-rapporteringen i
Danmark. Denne lille supplerende
analyse af fem unoterede virksom
heder viser tendenser, som ikke
fremgår af den anonymiserede
C25-analyse. De fem virksomheder
understøtter i varierende grad de
mønstre, som ses i C25-analysen, og
sætter samtidig deres eget præg på
ESG-rapporteringen.
We Love People – ESG Barometer 2021

Middelfart Sparekasse er stærk på S’et
Middelfart Sparekasse er en selvejende institution og er
ikke børsnoteret. Sparekassen rapporterer på samtlige 15
oprindelige hoved- og nøgletal og læner sig ind i nogle af
tendenserne observeret i C25-analysen. Af de identificerede nye nøgletal rapporterer virksomheden kun på
medarbejderuddannelse og interne kontroller i form af
screening af transaktioner for hvidvask, men definerer til
gengæld selv en række nye nøgletal. Det er især inden for
sociale tematikker, at Middelfart Sparekasse går et
spadestik dybere end C25, idet virksomheden rapporterer
dybdegående på medarbejdernes trivsel. Dette gør
sparekassen især ved at angive detaljerede resultater fra

Til inspiration:
Middelfart Sparekasse
rapporterer dybdegående
på medarbejdernes trivsel.

deres interne undersøgelse af medarbejdertilfredsheden,
hvor de både kommer omkring medarbejderens opfattelse
af ligestilling på arbejdspladsen, tilfredsheden med
nærmeste leder og opfattelsen af sparekassens forretningsetik. Herudover rapporterer Middelfart Sparekasse på
uddannelsestimer per medarbejder, en relativ størrelse
som vidner om deres fokus på det sociale. Det er også
interessant, at Middelfart Sparekasse rapporterer på
’Lokalsamfund’, herunder sponsorater og donationer samt
foreningskunder. Middelfart Sparekasse rapporterer desuden
på kundetilfredshed og klager – noget som kun ganske få
C25-virksomheder også gør.
Middelfart Sparekasses indsats inden for S’et er
bemærkelsesværdig, og det er i den forbindelse værd at
nævne, at disse indsatser har en lang historik i virksom
heden. Sparekassen har haft fokus på trivsel og social
sammenhængskraft længe før, ESG-rapportering blev
populært og er flere gange blevet kåret som Danmarks
bedste arbejdsplads. Denne indsats har smittet af på andre
i sparekasse-segmentet og er et eksempel på de
samfundsgevinster, som kan følge af innovative ansvarlighedstiltag og mod til at gå forrest på en agenda.
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GreenMobility I

ESG & Sustainability Report 2020

ESG & SUSTAINABILITY
REPORT 2020

GreenMobility A /S

I

Landgreven 3, 4.sal

I

1301 Copenhagen

I

Denmark

I

CVR-nr. 35 52 15 85

GreenMobility udvider G’et
Delebilsselskabet GreenMobility er børsnoteret på Nasdaq
Copenhagen og er blandt andet ejet af virksomhedens
oprindelige stifter samt flere institutionelle investorer.
Virksomheden rapporterer på ni af de 15 oprindelige
hoved- og nøgletal, hvilket ikke er usædvanligt holdt op
imod C25. Ligesom ved flere af C25-virksomhederne
forekommer det, at GreenMobility rapporterer ud fra et
princip om væsentlighed – for eksempel ved at udelade
rapporteringen på vandforbrug. Et særligt interessant
nøgletal set i GreenMobility’s ESG-rapportering er data
sikkerhed, hvor der rapporteres på sikkerhedsbrud. Dette
mere sektorsspecifikke nøgletal er direkte relateret til
virksomhedens forretningsmodel, som i høj grad bygger på
kundedata af forskellig art. Ingen af C25-virksomhederne
rapporterer på datasikkerhed som en del af deres ESGhoved- og nøgletal, selvom området må forventes at blive
endnu vigtigere i fremtiden. GreenMobility er i dette
tilfælde innovative i deres tilgang til ESG-rapportering og
medvirker til udviklingen af G+. Af de identificerede nye
nøgletal rapporterer GreenMobility desuden på
medarbejdertilfredshed, bestyrelsesmedlemmers
nationalitet og arbejdsulykker.
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Til inspiration: GreenMobility rapporterer på datasikkerhed.
Salling Group rapporterer på omsætning fra ansvarlige produkter,
madspild og medarbejdere uddannet i ansvarlige produkter.

Salling Group styrker S’et og G’et
Salling Group, moderselskabet bag Føtex, Bilka og Netto,
er ejet af Salling Fondene, som er navngivet efter Salling
Groups grundlæggere. Salling Group rapporterer kun på
otte af de oprindelige 15 hoved- og nøgletal, men til
gengæld måler de på en lang række ekstra nøgletal, især
inden for S’et og G+. Dette omfatter både de identificerede nye nøgletal, men også helt nye sektorspecifikke
nøgletal. Af de omtalte nye nøgletal rapporterer Salling
Group på affald, medarbejdertilfredshed, medarbejder
uddannelse, arbejdsulykker og risikoscreening af
leverandører. Interessante sektorspecifikke nøgletal som
f.eks. omsætning fra ansvarlige produkter, madspild og
fødevaresikkerhed giver desuden indtryk af, at Salling
Group ønsker at være transparent og bidrage til at forme
ESG-rapporteringen i branchen.
Salling Group både følger C25-mønstrene, men
transcenderer dem også ved at introducere nøgletal såsom
medarbejderens opfattelse af CSR i virksomheden og
medarbejdere uddannet i ansvarlige produkter. Disse
nøgletal placerer sig i krydsfeltet mellem E, S og G og er
særligt interessante, fordi de aktivt inkluderer medarbejderne i virksomhedens ansvarlighedsarbejde. S’et og G’et
får her især lov til at hjælpe hinanden på vej og skabe
grundlag for en holistisk intern forankring. Denne forankring
og integration af tematikker er til fordel for både virksomhed og medarbejdere og betyder, at Salling Group skiller
sig ud som en frontløber inden for ESG-rapportering.

Ansvarlig
Handlekraft
CSR Rapport 2020

Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse fra juni 2021
bekræfter, at Salling Group gør klogt i at rapportere på
medarbejdernes opfattelse af CSR i virksomheden og
inkludere medarbejderne i virksomhedens arbejde med
ansvarlighed. Ifølge undersøgelsen er medarbejdere nemlig
angivet som en interessent, virksomhederne ofte oplever
et stigende forventningspres fra ift. CSR og bæredygtighed (nr. 2 efter B2B kunder). Undersøgelsen viser også, at
73% af virksomheder med 250+ medarbejdere oplever,
at deres arbejde med CSR og bæredygtighed bidrager til
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 18).
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Arla nuancerer E'et
Arla er et andelsselskab ejet af danske landmænd.
Andelsmejeri-koncernen rapporterer på 10 af de 15
oprindelige hoved- og nøgletal, og bryder ikke C25-
virksomhedernes rapporteringsmønstre på nogen
bemærkelsesværdig måde. Af de identificerede nye
nøgletal rapporterer Arla på CO2-udledning i Scope 3 og
affald, hvilket afslører et stort miljømæssigt fokus hos Arla.
Dette bekræftes af det relative nøgletal ’kg. CO2 pr. palle
fra lagre til butik’, som måler den relative CO2-effektivitet
af Arla’s varetransport. Ligesom GreenMobility og Salling
Group definerer Arla også sektorspecifikke nøgletal såsom
fødevaresikkerhed, der også blev set hos Salling Group. Et
interessant sektorspecifikt nøgletal i Arla’s ESG-
rapportering er andelen af landmænd, der rapporterer på
dyrevelfærd. Dette nøgletal taler ind i den interne
organisatoriske forankring af ansvarligheden og er direkte
væsentlig i forhold til Arlas produktion. Arla udmærker sig
desuden ved at være blandt de første i Danmark, der fik
deres ESG-hoved- og nøgletal valideret af en ekstern
tredjepart.
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JP/Politikens Hus er stærke på trivsel
JP/Politikens Hus er ejet af Jyllands-Postens Fond og
Politikens-Fond. Medievirksomheden rapporterer på syv
ud af de 15 oprindelige hoved- og nøgletal. Af de identificerede nye nøgletal rapporterer JP/Politikens Hus’ på
CO2-udledning i Scope 3, affald og medarbejder
engagement. Særligt interessant er virksomhedens
rapportering på medarbejderengagement, da der angives,
hvad der præcis måles på. Denne transparens i forhold til
opgørelsesmetode er særligt relevant for nøgletal som
medarbejderengagement. Dette skyldes, at nøgletallet ikke
har nogen standardiseret opgørelsesmetode, og at det
oftest er baseret på interne spørgeskemaer, som kan være
vidt forskellige fra virksomhed til virksomhed. Denne
subjektivitet i kriterierne bag nøgletallet gør det svært at
vurdere og sammenligne nøgletallet. Derfor er denne
transparens værdifuld for læseren. En lignende transparens
ses hos Middelfart Sparekasse og Salling Group, og det
tydeliggør, at der er inspiration at hente uden for C25-
virksomhederne i forhold til ESG-rapportering.

Vi skaber
oplyste
borgere

Foto: Peter Hove Olesen

OUR CONSOLiDATED
ENViRONMENTAL,
SOCiAL AND
GOVERNANCE
DATA

Til inspiration: Arla rapporterer på fødevaresikkerhed og
andel af landmænd, der rapporterer på dyrevelfærd.
JP/Politikens Hus rapporterer på medarbejderengagement.
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Samfundsbehov og forretningsmuligheder mødes i ESG. Og mens mange
virksomheder kun lige er begyndt at diskutere værdien af ESG, er C25 i
fuld gang. ESG Barometeret analyserer de store selskabers rapportering
på tre bogstaver, der tegner en bæredygtig fremtid.

Samfundsbehov

ESG

Forretningsmuligheder

REFLEKSION

ESG-standardisering bidrager
til klarere positionering

ESG er mere end en valuta for
ansvarlighed. De tre bogstaver
fremmer også et nyt sprog for, hvordan virksomheder og organisationer
kommunikerer den forskel, de gør
inden for bæredygtighed. Og selvom
det første ESG Barometer viser
tendens til øget standardisering, ser vi
også stort potentiale for bæredygtig
positionering gemt i virksomhedernes
til- og fravalg af nøgle-KPI’er og
initiativer inden for E’et, S’et og G’et.
We Love People – ESG Barometer 2021

ESG viser, med hvilke prioriteter virksomheder driver deres
forretning på den bæredygtige agenda. Standardiseret
rapportering er et vigtigt redskab til at give interessenter
indsigt i, hvor en virksomhed står på ESG-området, og til at
vise performance, fremdrift og differentiering i forhold til
andre virksomheder.
‘ESG Barometer 2021’ er tænkt som inspiration til organisationer, der ønsker at udvikle deres arbejde med rapportering på bæredygtighed. Ved at følge brugen af ESG-hoved- og nøgletal håber vi at anspore flere til at fokusere
deres ESG-rapportering.
Inspirationen ligger ikke så meget i erkendelsen af, at
alle C25-virksomheder rapporterer på ESG, som i mulig
heden for at dykke ned i hvordan, de rapporterer på ESG.
Det er opløftende, at C25 tager ejerskab af ESG-
rapporteringen og bruger de 15 oprindelige hoved- og

nøgletal i kombination med en række nye og for dem særligt
relevante nøgletal. For det giver en indikation af, at store
danske virksomheder er klar til at tage nye skridt inden for
det dynamiske ESG-felt. Og at de understøtter ønsket om
øget standardisering.
ESG-rammeværket har dog større potentiale for at vise
fremdrift på hele bæredygtighedsfeltet, end det vi aner i
2020-rapporterne.
Mens vi venter på S’et
E’et er ifølge analysen blevet modent, og 7 ud af 10
rapporterer allerede på scope 3. Men der spores en vis
træghed i S’et. For mens lige så mange virksomheder
rapporterer på køn som på klima, rapporterer langt færre
på sygefravær, medarbejdertilfredshed og -udvikling,
diskrimination, stress og lønforskel mellem kønnene.
Det kan undre, fordi medarbejdernes trivsel er afgørende i en tid med knaphed på talent, og hvor virksomheders
håndtering af medarbejdere er forsidestof i alle medier.
Efterspørgslen efter styrket rapportering på S og G er dog
nem at mærke i virksomhedernes omverden.
Larry Fink, CEO i BlackRock, der siden 2018 har udøvet
sit aktive ejerskab ved at skrive til sine porteføljevirk-
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Der er et stort potentiale i ESG, hvis
virksomhederne lærer at udnytte frihedsgraden
i rammeværket til at rapportere på det, de hver
især finder væsentligt og værdiskabende.

somheder om den bæredygtige agenda, efterspørger i sit
2022-brev til CEOs et styrket S og et stærkere G i en tid,
hvor COVID-19 markant har forandret relationen mellem
arbejdsgivere og arbejdstagere. Medarbejdere forventer
mere af deres arbejdsgiver, og Larry Fink spørger, hvad
virksomhederne gør for at styrke relationen til deres
ansatte? 19)
I CXO Magasinet #27, der handler om diversitet, efterspørger forsikringsselskabet Trygs CEO Morten Hübbe
mere rapportering: “Det ville virkelig rykke, tror jeg, hvis vi
havde et krav til virksomhederne om at skulle rapportere
på fordelingen af mænd og kvinder, ikke bare i bestyrelser,
som det sker i dag, men også i direktioner og øvrige ledelser. Desuden bør der rapporteres på, hvor meget barsel
ens mandlige og kvindelige ansatte tager i gennemsnit, og
hvilke hvilkår man har for barsel. Man kunne endda gå så
langt som til at rapportere på løn.” 20)
Forventningen stiger kort sagt til, at flere virksomheder
tør udfordre status quo i deres rapportering og vise mod
til mere transparens inden for S’et og G’et for dermed at
fremme bæredygtig adfærd på den brede palet.
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Bæredygtig transformation kræver
bæredygtig kommunikation
Det bliver samtidig interessant at følge, om virksomheder i
de kommende år vil blive bedre til at styrke deres bæredygtige position på basis af deres indsatser og visioner
inden for E, S og G. Det åbne mulighedsrum i ESG’s
temastruktur giver virksomheder frihed og plads til at
positionere sig på bæredygtighedsagendaen samtidig med,
at de dokumenterer deres bæredygtighedsindsatser.
Medlemsundersøgelsen fra Dansk Erhverv fortæller, at
andelen af virksomheder med 50+ medarbejdere i højere
grad oplever, at arbejdet med CSR og bæredygtighed giver
virksomheden en konkurrencemæssig fordel 21). Hvis denne
fordel skal drive salg af bæredygtige løsninger og produkt
er, skal den kommunikeres. Og den kommunikation skal
være konkret og troværdig, hvis den skal bygge tillid og
forebygge vildledning og greenwashing.

Bedre ESG-rapportering styrker ikke kun harmonisering og
sammenlignelighed, men hjælper også virksomheder til at
navigere bedre mellem ønsket om at kommunikere bæredygtighed og kravet om at dokumentere bæredygtighed.
På denne baggrund forventer vi, at ESG-individualiseringen fremover vil vokse i takt med ESG-standardiseringen.
Der er et stort potentiale i ESG, hvis virksomhederne lærer
at udnytte frihedsgraden i rammeværket til at rapportere
om det, de hver især finder væsentligt og værdiskabende.
Bedre og mere nuanceret ESG-rapportering vil skabe
mere klarhed, mere sammenlignelighed og bedre mulighed
for kommunikation og dokumentation af virksomhedernes
bæredygtige rejse.
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29% rapporterer på
whistleblowerordninger

29%
Dette nøgletal forventes at vokse i de kommende
år, da et nyt EU-direktiv vedrørende whistleblower
ordninger er trådt i kraft. Virksomheder med over
250 ansatte skulle have en ordning på plads senest
17.12.2021. Virksomheder med 50-249 ansatte skal
have en ordning oprettet senest 17.12.2023.

Metode

ESG Barometer 2021 tager udgangspunkt i C25-virksomhedernes ESG-data, som fremgår af virksomhedernes
2020-rapporter.
C25 er betegnelsen for de virksomheder, som indgår i
Nasdaq Copenhagens C25-indeks. Indekset indeholder
de 25 største og mest handlede aktier på fondsbørsen.
24 virksomheder er inkluderet i analysen, da Mærsk har to
forskellige aktier i C25-indekset.
ESG-data fremgår oftest af en separat bæredygtighedseller ansvarlighedsrapport, mens nogle virksomheder
rapporterer på både finansielle og ikke-finansielle nøgletal
i en integreret rapport. Dataindsamlingen er begrænset
til tydeligt markerede og strukturerede nøgletalsoversigter i bæredygtigheds- eller ansvarlighedsrapporter samt
integrerede rapporter. Årsrapporter er ikke inkluderet i
dataindsamlingen.
Der er først foretaget en screening af tilstedeværelsen af
de 15 oprindelige hoved- og nøgletal. Derefter er samtlige af
virksomhedens nøgletal kortlagt og inddelt i E, S og G.
Kortlægningens formål er at gøre virksomhedernes ESG-
rapportering sammenlignelig for at kunne drage generelle
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C25-virksomhederne blev analyseret ud fra 3 analytiske spørgsmål

Hvilke af de oprindelige
hoved- og nøgletal
inkluderer virksomheden
i ESG-rapporteringen?

Hvilke ekstra nøgletal
indgår i virksomhedens
ESG-rapportering?

konklusioner. Ud fra dette er en simpel kvantitativ analyse af
oprindelige og identificerede nye nøgletal udført.
Virksomhedernes relative tal og måltal er noteret separat for
at sikre både bredde og dybde i analysen.
Afslutningsvis er der udarbejdet et kvalitativt supplement til analysen, idet 5 virksomheder uden for C25 er
udvalgt til sammenligning, konkretisering og nuancering

Hvilke relative nøgletal
benyttes i virksomhedens
ESG-rapportering?

af hovedanalysen omhandlende C25-virksomhedernes
ESG-rapportering. Virksomhederne Middelfart Sparekasse,
GreenMobility, Salling Group, Arla og JP/Politikens Hus
repræsenterer vidt forskellige brancher. Gennem belysning
af eksempler og fortællinger fra virkeligheden opnås en
perspektivering til mønstrene fra C25-virksomheder og en
mini-analyse af konkrete tematiske tendenser.
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Glæd dig til
næste udgave af
ESG Barometeret
august 2022

Kolofon
ESG Barometer 2021,
første af tre publikationer

We Love People
er strategiske og kreative konsulenter, der driver
bæredygtig vækst og positiv forandring i den formåls-
drevne økonomi.
Vi rådgiver virksomheder om deres bæredygtige
transformation og omsætter strategier til handlings
anvisende kommunikation på tværs af stakeholders.
Vi tager initiativ til og deltager i udviklingsprojekter,
analyser mv. med det sigte at rådgive om formålsdrevet
forretning på et evidensbaseret grundlag.
Vi vil tiltrække ambitiøse kunder, kolleger og
samarbejdspartnere, der har det til fælles, at de
brænder for at forandre verden.

Kontakt
Christina Blak
Kreativ direktør & partner
+45 40590374
cb@welovepeople.dk
Vester Farimagsgade 41, 4.
1606 København V
welovepeople.dk
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Hvor er ESG
på vej hen?
Med publikationen ”ESG-hoved- og nøgletal i årsrapport
en” gav FSR – danske revisorer, Nasdaq Copenhagen og
Finansforeningen/CFA Society Denmark i 2019 et bud på
en standardiseret ESG-hoved- og nøgletalsoversigt, der
med fordel kunne bringes i årsrapporten sammen med
selskabets finansielle hoved- og nøgletalsoversigt.
Formålet var klokkeklart: ’Bedre ESG-data, bedre indsigt
og bedre investeringer”.
We Love People lancerer med denne udgivelse et årligt
ESG-barometer, der vil undersøge, hvordan rapportering
af ESG i praksis bevæger sig i forhold til anbefalingen om at
rapportere på 15 standardiserede hoved- og nøgletal.
ESG Barometeret er en modenhedsanalyse, der vil følge
adoptionen af ESG i bæredygtighedsrapporteringen for
2020, 2021 og 2022.
Formålet med ESG-barometeret er at belyse
– om og hvordan virksomhederne udnytter potentialet
i ESG
– om vi i praksis kan spore en bevægelse fra ESG til ESG+
Med udgangspunkt i C25-virksomhedernes 2020-rapporter identificerer dette første ESG-barometer 13 nye
nøgletal, der går igen på tværs af rapporterne, og som
reflekterer virksomhedernes industri og strategi.
Næste ESG Barometer udkommer i august 2022.
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