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FORORD
Denne publikation er primært tiltænkt virksomheder, som skal i gang med at udarbejde en
CSR-rapport. Publikationen er en inspirationskilde til understøttelse af, at man kommer
godt i gang og gør sig de relevante og rigtige tanker i planlægningen af rapporteringen.
Foruden de førstegangsrapporterende vil også virksomheder og organisationer som har
erfaring med CSR-rapportering kunne finde gode råd og inspiration til en effektiv
og værdiskabende rapporteringsproces.
Flere og flere virksomheder og organisationer gør
sig overvejelser om at udarbejde en CSR-rapport,
men for mange – specielt små og mellemstore
virksomheder – kan det virke uoverskueligt at
gå i gang.
CSR antager mange former og betydninger i
forskellige virksomheder og der eksisterer derfor
ikke en ”one-size-fits-all”.
Med publikationen introduceres nogle af de vigtigste
overvejelser, virksomheder og organisationer skal
gøre sig i forbindelse med et rapporteringsforløb.
Derfor er publikationen bygget op med 3 afsnit:
KOM GODT FRA START, er publikationens kernedel. Her sættes der fokus på at vælge en tilgang
til CSR, der kan skabe forretningsmæssig værdi.
Derefter følger afsnittet KØR, der særligt har
fokus på forankring og til sidst kommer afsnittet
VEJEN VIDERE med inspiration og indsigt i tidens
tendenser på CSR-rapporteringsområdet.
Publikationen tager udgangspunkt i eksempler fra
nogle af de virksomheder, der de seneste år har
vundet FSR – danske revisorers CSR-rapportpris.
Eksemplerne kommer primært fra små og
mellemstore virksomheder, som er nye
eller relativt nye inden for CSR-rapportering.
Vindervirksomhederne spænder bredt og giver
derfor et godt indblik i forskellige tilgange til CSRrapportering. Samlet set er vindervirksomhederne
med til at illustrere, hvad en god CSR-rapport er.
Det er CSR-udvalget under FSR – danske revisorer,
der står bag publikationen. CSR-udvalget håber, at
denne publikation kan bidrage med inspiration og
mod til virksomheder, som ønsker at komme godt
i gang med eller komme videre med deres CSRrapportering.
FSR – danske revisorer
Marts 2014
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INTRODUKTION
Med uddeling af de årlige CSR-rapportpriser, anerkender FSR - danske revisorer en bred
vifte af virksomheder, der er på forskellige udviklingstrin med CSR-rapporteringen.
Med afsæt i et udvalg af de seneste års vinderrapporter introduceres de vigtigste
overvejelser, virksomheden skal igennem i et CSR rapporteringsforløb. Eksemplerne
kommer primært fra små og mellemstore virksomheder og nyere rapportører, men er
suppleret med uddrag fra en mere erfaren virksomhedsrapport.
Indledningsvist lyder opfordringen, at den enkelte
virksomhed skal udvikle en tilgang til CSR, der giver
værdi for virksomhedens forretning. Det opnås
blandt andet ved at inddrage virksomhedens
interessenter i en dialog om, hvilke emner der
er væsentlige for virksomheden at fokusere på i
rapporteringen.

rapporteres om politikker, handlinger og resultater,
og at der skal være konsistens mellem dem. Skal
virksomheden kunne rapportere om konsistens, er
det nødvendigt at den arbejder systematisk med
CSR og tænke CSR ind i de arbejdsgange, der allerede
findes i organisationen, og i nye områder under
udvikling.

Desuden er det vigtigt, at rapporteringsprocessen
skrues sammen på en måde, så den bidrager til
forankring af CSR-indsatsen i virksomheden. Fremfor
at tænke på rapporten som et produkt i sig selv er
det nyttigt at se rapporteringsprocessen som et godt
styringsredskab for virksomhedens CSR-arbejde.
Kravene i årsregnskabsloven understreger, at der skal

Eksempler fra prisvinderrapporterne illustrerer, hvad
det forventes, at en CSR-rapport indeholder.
Til sidst præsenteres til inspiration et par tendenser
inden for rapportering som virksomheden kan
skæve til, når den er kommet godt i gang med
CSR-rapporteringen.

Om FSR – danske revisorers CSR-rapportpris

Et udpluk af vindere af CSR-rapportprisen

FSR – danske revisorer anerkender hvert år virksomheder, der har markeret sig særligt med deres CSRrapportering.

1) Palsgaard fik prisen som bedste Emerging
rapportering for Corporate Social Responsibility
Rapport 2010 (palsgaard.com)

CSR-rapportprisen gives for en rapport, der tydeligt
kommunikerer, hvordan CSR skaber værdi for forretningen og giver et klart og overskueligt billede af
virksomhedens indsatsområder, herunder hvordan
arbejdet er forankret i organisationen. I vurderingen
indgår desuden en række kriterier for god regnskabspraksis, bl.a. pålidelighed, transparens og ærlighed,
ligesom rapportens håndtering af dilemmaer vurderes.

2) Middelfart Sparekasse fik CSR-rapportprisen for
virksomheder med under 500 medarbejdere for
Samfundsværdi Redegørelsen fra 2011 (midspar.dk)

Standarder for god rapporteringspraksis understreger at vigtige forretningsgange, f.eks. hvordan
virksomheden har prioriteret emner efter væsentlighed og hvordan den har gennemført dialogen
med interessenter, bør adresseres i rapporten.
Udvælgelsen af vinderrapporterne foretages af et
af FSR – danske revisorer uvildigt og uafhængigt
dommerpanel. Der lægges foruden rapporten også
vægt på om denne kan inspirere andre virksomheder
i deres arbejde med CSR-rapportering.

4) NKT fik prisen for Bedste Global Compact-rapport
for deres Communication on Progress 2011 – NKT
and the Community (nkt.dk)

Der uddeles også en CSR-rapportpris for virksomheder
med under 500 medarbejdere samt en pris for bedste
Emerging rapportering. En emerging rapportering er
en førstegangsrapportering; det vil sige en rapport fra
en virksomhed, der er nybegynder og i sine første år
med rapportering.

3) TOP TOY fik for rapporten A Toy Journey – Insights
into TOP-TOY’s Sustainability and Financial Performance
2010/11 prisen som bedste Emerging rapportering
(top-toy.com)

5) VandCenter Syd fik CSR-rapportprisen for virksomheder med under 500 medarbejdere for deres
Ansvarlighedsrapport 2012 (vandcenter.dk)
6) Siteimprove fik prisen som bedste Emerging
rapportering med Sustainability Report COP ’12
(siteimprove.com) – de delte prisen med: DAB (Dansk
Almennyttigt Boligselskab), der fik prisen for deres
CSR Rapport 2012 (dabbolig.dk)
7) A.P. Møller – Mærsk Gruppen fik CSR-rapportprisen
i både 2011 og 2012 for hhv. Sustainability Report 2011
og Sustainability Report 2012 (maersk.com)

CSR-rapportering

3

KOM GODT FRA START
CSR er ikke en ”one size fits all”, men antager mange former og betydning i forskellige
virksomheder. Det er afgørende, at den enkelte virksomhed finder en tilgang til
CSR-arbejdet, der skaber værdi for virksomhedens forretning.

Udgør CSR en forretningsmæssig risiko i værdikæden, kan arbejdet bidrage til såvel forbedring af
arbejdsforhold og miljø hos leverandører som forretningsmæssig risikominimering. Har virksomheden
miljøvenlige produkter, kan CSR-rapportering bidrage
til at differentiere virksomheden i markedet.

Hvorfor rapportere om CSR?
For legetøjsforhandleren TOP-TOY er CSR knyttet
til de mange risici der findes i værdikæden, herunder
de udfordringer, der findes i en branche præget af
sæsonvarer med hurtig udskiftning af sortiment.
Inden for legetøj skifter forbrugerefterspørgslen
hurtigt alt efter trenden og merchandise fra aktuelle
film og serier. Som en lille spiller i et globalt marked
har virksomheden begrænset forhandlingskraft over
for sine leverandører. Alligevel er virksomheden
indstillet på at udvise ansvar og bruge sin indflydelse,
hvor det er muligt.
Samfundsansvarlighed er for Middelfart Sparekasse
en del af en differentieringsstrategi. Af Samfundsværdi Redegørelsen fra 2011 fremgår det, at det
overordnede mål for arbejdet med at skabe samfundsværdi er at (…) Middelfart Sparekasse og vores værdier
bliver et naturligt valg for borgere, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi vil fortsætte med at
skabe konkurrencemæssig differentiering gennem
værdierne, således at grundlaget for beslutningen om
valg af pengeinstitut i højere grad bliver værdibaseret
fremfor et spørgsmål om pris og produkt.
Som en offentlig virksomhed, der opererer i en
meget reguleret branche, er afsættet for CSR meget
anderledes for Vandcenter Syd. Vandcenter Syds
Ansvarlighedsrapport 2012 giver indsigt i vandets
cyklus og vandcentrets rolle som forvalter af en
værdifuld naturressource. Rapporteringen skaber en
fortælling om vand, der favner ansvarligt forbrug på
det lokale plan og klimaforandringer på det globale
plan, og placerer Vandcenter Syd som en vigtig aktør
mellem de to. Dermed kobles forretning og bæredygtighed sammen i en fortælling om vands betydning i samfundet og Vandcenter Syds rolle i borgerens liv.
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De tre V’er
En CSR-rapport må have et forretningsmæssigt formål.
De 3 V’er kan bruges som ledetråd, når man skal
i gang med at rapportere:
• V1 – vil vi? Virksomheden og dens ledelse ønsker
at være mere synlig med deres arbejde med CSR.
• V2 – ved vi? Væsentligheden er fastlagt – det vil
sige, at virksomheden har taget stilling til, hvilke
CSR-emner som har betydning for virksomhedens
risici, differentiering, forretningsudvikling mv.
• V3 – viser vi? Værdien af at rapportere skal være
til stede, herunder værdien for hvem – og dermed
hvem der er målgruppen.

Hvem er målgruppen?
Inden virksomhedens ledelse beslutter sig for
rapportens indhold, er det nyttigt at bestemme,
hvilken målgruppe det er vigtigst at nå, og ad hvilke
kanaler? De vigtigste målgrupper er typisk virksomheden selv, kunderne og medarbejderne. Det lykkes
sjældent at nå alle interessentgrupper, så der må
prioriteres.
Vandcenter Syd udarbejdede i den forbindelse en
undersøgelse af deres kunders behov for kommunikation fra vandselskabet. Resultatet viste, at
kunderne ikke ønsker information – blot at der
kommer vand ud af hanen! For at tydeliggøre den
værdi, Vandcenter Syd skaber, har de givet rapporten
form af en oplysningsindsats, der tydeliggør, at vand
er en værdifuld ressource, der indgår i et kredsløb og
skal behandles varsomt. Dermed sætter Vandcenter
Syd ord på værdien af deres produkt, mens de synliggør deres egen rolle mellem det lokale (kommunal
vandforsyning) og det globale (klimatilpasning af
byerne). For nye rapportører er interne interessenter
ofte en vigtig målgruppe, fordi rapporten giver
mulighed for at skabe forståelse for CSR arbejdets
forretningsmæssige betydning.

Tip

Tip

Mange virksomheder har glæde af at samle en CSRrapportgruppe med forskellige faggrupper (Investor
Relations, operation, kommunikation, risk management, HR, strategi og performance management osv.).

Dyrk dilemmaerne. De skaber troværdighed – og læseværdighed. Ofte er det dilemmaerne, der er afsættet
for CSR-indsatsen, så de skal ikke gemmes af vejen!

Tal ind til kollegers specialistviden og forklar, hvorfor
CSR-rapporteringen er interessant for dem at bidrage til.

Hvad skal med i rapporten?
Det varierer med branche og virksomhed, hvilke
CSR-emner det er væsentligt at medtage i rapporten.
For Palsgaard, der er leverandør af emulgatorer og
stabilisatorer til madproducenter, er fødevaresikkerhed væsentligt, mens TOP-TOY skal forholde sig til
udfordringer i forhold til markedsføring over for børn.
DAB har fokus på beboerdemokrati, mens Middelfart
Sparekasse har fokus på medarbejdertrivsel, da netop
medarbejderne er afgørende for virksomhedens
kerneydelse: vejledning og servicering af kunder.

Spørg interessenterne
Når virksomheden skal bestemme, hvilke emner
der er væsentlige at behandle i CSR-rapporten, er
det en god ide at bede interessenterne om hjælp.
Processen kan tage udgangspunkt i en dialog med de
ansatte i organisationen og fortsætte med en høring
af eksterne interessenter – f.eks. kunder, investorer,
leverandører og långivere. Altså en proces der går
indefra og ud. Alternativt kan virksomheden tage
udgangspunkt i, hvad de eksterne interessenter
mener er væsentligt, og derefter høre de interne
– altså arbejde udefra og ind.
Processen med at høre interessenterne kan spænde
fra uformelle ad hoc-samtaler til højt strukturerede
forløb med dybdegående interviews. Måske foregår
meget allerede som uformelle ad hoc-samtaler, der
kan målrettes mere. I sidste ende er formålet at skabe
den bedste proces for, at virksomheden kan opsamle
input, forstå hvilken betydning de forskellige emner
kan have for forretningen, og give svar på hvordan
virksomheden håndterer de pågældende emner til
interessenterne, f.eks. via rapporteringen.
Den vigtigste forretningsproces i den sammenhæng
er, hvordan virksomheden behandler signaler fra
interessenter. Hvordan bliver informationer modtaget, overvejet og reageret på. Sidst men ikke mindst,
hvordan man giver feedback til dem, der har givet
input om, hvad man vil gøre.

Sådan en åbenhed over for interessenters input giver
virksomheden den strategiske fordel, at den proaktivt kan håndtere kritiske emner. Både de aktuelle
og dem, der forventes at komme på dagsordenen
inden for de kommende år. For eksempel i form af
lovgivning, der er på tegnebrættet eller en spirende
folkelig skepsis over for bestemte miljøemner.
Men også muligheder, såsom nye teknologier under
udvikling eller samarbejde i branchen, der skaber
en mulighed i markedet. Den type lydhørhed er
strategisk vigtig og derfor en del af det internationale
rammeværk Global Reporting Initiative (GRI).

Global Reporting Initiative
– et rammeværk for CSR-rapportering
Organisationen Global Reporting Initiative, der
omtales GRI, har udviklet et internationalt anerkendt
rammeværk for CSR-rapportering. Hensigten er at
skabe mere gennemsigtighed ved at øge kvaliteten af
virksomheders rapportering og forbedre muligheden
for at sammenligne performance for den enkelte
virksomhed over tid og mellem virksomheder.
GRI-rammeværket omfatter en vejledning i processen med at identificere væsentlighed på baggrund af
interessenters input. Processen bygger på principper
om at inkludere – og være lydhør over for – interessenter, samt at bruge deres input i virksomhedens
væsentlighedsvurdering. Målet er at geare organisationen til at håndtere denne proces løbende. Det er
ikke blot virksomheden selv der er i fokus, men også
værdikæden som i mange tilfælde er der, hvor CSRudfordringerne findes.
Globalt rapporterer mange tusinde virksomheder efter
GRI-rammeværket, der består af over 100 indikatorer,
som kan inspirere virksomhederne. Ud over et sæt
generiske retningslinjer findes der supplerende
vejledning til en række forskellige sektorer, f.eks.
fødevarer, minedrift, transport og telekommunikation.
Rapportering med inspiration fra GRI, kræver indsamling og håndtering af en hel del data og kan derfor være
ret krævende for organisationer, der kun lige er gået
i gang med CSR-rapportering. Mange virksomheder
lader sig i første omgang inspirere af rammeværket og
bruger indikatorerne som inspiration i processen med
at identificere virksomhedens væsentlige emner. Eller
de løber indikatorerne igennem efterfølgende som
en art tjekliste.
globalreporting.org
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For flere af de nye rapportører er rapportens indhold
i et vist omfang bestemt via interviews med udvalgte
interessenter.
TOP-TOY præsenterer i deres rapport en væsentlighedsvurdering baseret på dybdegående interviews
med medarbejdere, kunder, leverandører, NGO’er,
lovgivere, brancheforeninger og aktio-nærer.
Tilsvarende beskriver Palsgaard under overskriften
‘Vores bæredygtighedsagenda’ hvordan deres
væsentlige indsatsområder er identificeret gennem
en CSR-strategiprocess, hvor man bl.a. har lyttet til
forventningerne fra virksomhedens interessenter.
Det er vigtigt, at det fremgår af rapporten, hvordan
virksomheden er kommet frem til de emner, der
rapporteres om, samt hvilke interessenter der er
hørt i processen.

A.P. Møller - Mærsks interessenter vil høre
om Arktis
At lytte til virksomhedens interessenter er et grundlæggende element inden for CSR. Det er dog vigtigt,
at være bevidsthed omkring, at det ikke er nok, at
kommunikationen går én vej. Det er essentielt, at
virksomheden også formår at give svar tilbage på den
kritik eller bekymring, de hører fra deres interessenter.
Som en del af væsentlighedsvurderingen har A.P. Møller
- Mærsk konsulteret interessenterne om, hvilke emner
de mener, virksomheden skal forholde sig til. Her blev
de mere “klassiske” CSR-emner som oliespild, ulykker
og anti-korruption bl.a. fremhævet, men samtidig blev
der også givet udtryk for en interesse i virksomhedens
aktiviteter i Arktis. Dette melder A.P. Møller - Mærsk
tilbage på i Sustainability Report 2012 med en ret
udførlig redegørelse for virksomhedens aktiviteter
i området:
“Whilst our activities in the Arctic at the moment are
still in the very early stages – predominantly concerned
with exploring any future potential – the overall growing
corporate interests in the Artic are a subject of great
importance and concern to some of our stakeholders.
We fully recognise the sensitivity and uniqueness of
the Arctic environment and describe our interests and
preparation activities in this report”.
Med afsnittet om Arktis kommer A.P. Møller - Mærsk
interessenterne i møde ved at skabe transparens
om virksomhedens overvejelser og aktiviteter og
anerkende dilemmaet forbundet med at operere
i området.
maersk.com/sustainability
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Hvad siger lovgivningen om
virksomhedens arbejde med CSR?
Siden 2009 har der været lovkrav om, at store danske
virksomheder skal rapportere om CSR, enten i en
separat rapport eller som en del af årsregnskabet.
Det kan være nyttigt at skele til Erhvervsstyrelsens
retningslinjer for inspiration, selv hvis man ikke har
pligt til at rapportere, da de lægger op til, at virksomheden overvejer, hvilken værdi CSR-arbejdet giver
forretningen. Lovkravet er beskrevet nærmere sidst
i artiklen.
Ifølge lovkravet skal rapporteringen indeholde oplysninger om virksomhedens CSR-politikker. Politikkerne varierer i sagens natur afhængigt af branche
og virksomhed. Men de kan for eksempel dreje sig
om miljø, arbejdsmiljø, klima, menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, antikorruption, mangfoldighed eller ligestilling.

CSR-rapportering efter årsregnskabsloven
Tanken bag lovgivningen – der trådte i kraft i 2009 –
er, at danske virksomheder kan opnå konkurrencemæssige fordele ved at arbejde mere systematisk
med CSR. Rapportering kan nemlig være et godt
styringsredskab for en mere strategisk tilgang til CSR,
bl.a. ved at virksomheden får nogle gode procedurer
og strukturer på plads.
Ifølge loven skal rapporteringen indeholde oplysninger
om:
• Virksomhedens politikker for samfundsansvar
(CSR), herunder eventuelle standarder, retningslinjer,
eller principper for samfundsansvar som virksomheden anvender
• Hvordan virksomheden omsætter sine politikker
for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle procedurer eller systemer til det formål
• Virksomhedens vurdering af hvad der er opnået
som følge af arbejdet med samfundsansvar i
regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle
forventninger til arbejdet fremover
Loven gælder for de ca. 1100 største danske virksomheder.
For mere information om kravene til rapportering
efter årsregnskabsloven, se Redegørelse for
samfundsansvar, praktisk vejledning og inspiration
på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
erhvervsstyrelsen.dk/samfundsansvar_lang_lovkrav_
dec2010/0/7

Det afgørende i lovkravet er, at det skal forklares (i)
hvordan politikkerne omsættes til handling i virksomheden, altså hvilke aktiviteter og initiativer der har
været i årets løb og (ii) hvilke resultater der er opnået
i regnskabsåret som følge af de gennemførte aktiviteter og handlinger. Loven kræver konsistens. Med
konsistens forståes, at handlinger relateres til politikker på området og at resultater knyttes til handlinger.
Virksomhedens CSR-arbejde kan også tage form af
industrisamarbejde. Eksempelvis beskriver TOP-TOY
i sin rapport virksomhedens samarbejde med industrien om standarder og certificering af legetøjsproducenter, ligesom Palsgaard fortæller om deltagelse i Round Table for Sustainable Palm Oil,
der støtter bæredygtig produktion af palmeolie.

Hvad der måles på, kan styres
Det skaber troværdighed om CSR-indsatsen at
beskrive, hvad virksomheden gør for at sikre måling
og opfølgning i CSR-arbejdet. Hvilke indikatorer er
defineret inden for de væsentlige emner for at sikre,
at virksomheden er på ret kurs i forhold til målene?
Indikatorerne er i øvrigt nyttige til at tegne et kortfattet og overskueligt billede af virksomhedens
præstation som den præsenteres i rapporteringen.
En styrke ved DABs vinderrapport er, at den skaber en
tydelig rød tråd mellem indsatsområderne, målsætningerne og konkrete handlinger inden for de seks
fokusområder: beboerdemokrati, beboerne, medarbejderne, samfundet, miljøet og leverandørerne. Desuden er der formuleret indikatorer for præstationer
inden for eksempelvis beboertrivsel med benchmarking mellem de forskellige afdelinger. Samtidig
med udgivelsen af CSR-rapporten over indsatser i 2012
forpligter vi os på en række kort- og langsigtede mål,
som vi vil opnå i løbet af de kommende år – og som
vi selv, og vores interessenter, kan måle os op imod,
hedder det i DABs rapport.
Rapporten præsenterer dermed en baseline for de
kommende års CSR-indsats. Førstegangsrapporter
er i sagens natur primært fremadrettede, og derfor
omtaler ledelsen typisk forventninger til kommende
indsats, snarere end at der tages stilling til resultater.
For virksomheder, der rapporterer første gang, vil det
ofte være nødvendigt at opstille både præstationsmål og procesmål for det kommende år. TOP-TOY
sætter f.eks. et procesmål om mere systematisk
dataindsamling.
Palsgaard skriver om det kommende år, at de vil
forbedre deres leverandørstyring og øge indsatsen
for at mindske korruption. Sådan en udmelding
skaber en forventning om, at det følgende års
rapport byder på mere konkrete data om udvikling-

en, f.eks. om antallet af leverandører, der er blevet
screenet, eller procentdelen af medarbejdere, der
er trænet i virksomhedens anti-korruptionspolitik.
En god rapport indeholder forklaring på, hvor langt
man er nået i forhold til de satte mål samt årsagen
til udviklingen i data. Desuden redegøres for, hvilken
betydning udviklingen har for virksomhedens forretningsmæssige udvikling, og der gives oplysninger om
ledelsens forventninger til fremtiden.
Det er fornuftigt at sætte mål, der er realistiske, men
ambitiøse. Typisk er det ambitiøse målsætninger, der
giver noget at fortælle om i den kommende rapport
– også hvis man ikke helt er nået i mål.
Målene kan være procesmål eller resultatmål – men
det er vigtigt, at de så vidt muligt er målbare! Det,
der måles på, kan styres. En af styrkerne i Middelfart
Sparekasses vinderrapport fra 2011 er den grundige
opfølgning på hvert enkelt mål sat i forrige rapport.
Tip
Brug tid på at finde frem til de rette KPIer for indsatsområderne. GRI-indikatorerne kan eventuelt fungere
som inspiration.

Beskriv CSR-ambitionen
For yderligere at sikre CSR-rapportens troværdighed er det vigtigt at ledelsens ambition med CSRarbejdet fremgår, og at rapporten sandsynliggør,
at ambitionen kan føres ud i livet.
Fra ledelsen i familieejede TOP-TOY hedder det, at
”vi vil arbejde strategisk med bæredygtighed ved at
integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores
forretning. Vi har ikke alle svarene, men arbejder på
løbende at forbedre vores performance for bedre
at møde, og overstige, vores interessenters forventninger”.
I Palsgaards rapport er beskeden fra lederen, at det
sociale engagement altid har ligget som en naturlig
del af at være en fondsejet virksomhed, og at virksomhedens vækst delvist skyldes ansvarligheden.
Men at rapporteringen giver en mulighed for fremover at arbejde mere systematisk og målrettet med
CSR inden for målområderne.
Hos DAB er ledelsens opfordring til de administrerede
selskaber og afdelinger ”at tænke CSR ind i de arbejdsgange, der allerede findes, og i nye områder under udvikling, ligesom vi selv vil foregå som et godt eksempel
og bakke op om lokale initiativer”. Rapporten bliver et
middel til at tydeliggøre ledelsens opbakning til CSR
og inspirere den decentrale organisation til handling.
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Hvad skal læseren vide om rapporten?
Det skal fremgå, hvilke dele af virksomheden regnskabet dækker. Desuden skal den anvendte regnskabspraksis beskrives, så læseren forstår data og
indikatorer.
Det er vigtigt at være konkret og præcis om forudsætningerne for datagrundlaget. Nogle gange viser
det sig at være vanskeligt at skaffe de data, som man
havde besluttet sig for at rapportere på. Hvis der er
tale om en vigtig indikator, er det værd at “kæmpe”
for disse data, selv hvis de ikke er fuldstændige (det
skal fremgå af rapporten, hvilke forbehold der tages).
Er data generelt vanskelige at skaffe, er det nyttigt
at sætte mål for kvaliteten af data eller dataindsamlingen (alt efter hvor forhindringen ligger). Mål forpligter og er med til at skabe fokus.
Baggrunden for de rapporteringsvalg, der er truffet,
skal forklares, f.eks. om de benyttede standarder
og rammeværk.
En revisorerklæring på rapporten er med til at skabe
troværdighed om virksomhedens CSR-arbejde. Ud
over den tillid, som den eksterne bruger af rapporten
opnår via revisors erklæring, er revisors involvering
af meget stor intern betydning for tilvejebringelse
af effektive interne processer med dataopsamling,
kvalitetssikring mv.

Hvordan struktureres rapporten?
Prisvinderrapporterne vidner om, hvor mange forskellige former en CSR-rapport kan tage. TOP-TOY har
valgt en struktur, der folder hele værdikæden ud og
illustrerer mangfoldigheden af emner, som virksomheden skal forholde sig til i de forskellige led. Lige
fra produkternes design, over indkøb, produktion,
transport, markedsføring og salg, kvalitetskontrol og
frem til brugen af produkterne – nemlig børns leg.
På mange af områderne har virksomheden endnu
ikke data, så rapporten bruges til at tegne banen
op, og der lægges ikke skjul på, at det kommer til
at tage tid at indtage den. Men nu er der udstukket
en retning.
DAB har valgt at bygge indholdet i rapporten op
om fokusområderne i organisationens CSR-politik;
beboerdemokrati, beboerne, medarbejderne,
samfundet, miljøet og leverandørerne. Rapporten
får dermed form af en vejledning over for de dele
af organisationen, der skal udføre strategien.
Også Palsgaards rapport er struktureret ud fra
virksomhedens værdikæde, der er brudt ned i
sektionerne: kundedrevet innovation, råvarer og
leverandører, vores medarbejdere, produktion og
miljø, salg og logistik, produkternes anvendelse.
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Rapporten indeholder bagerst en oversigt over
indikatorer fra GRI-rammeværket, inklusive GRI’s
sektorsupplement for fødevaresektoren. Det giver
læseren mulighed for at slå emner af særlig interesse
op i rapporten.

Principper og standarder i rapporteringen
Der findes en række internationale standarder og
principper, det kan være nyttigt at udarbejde CSRrapporteringen efter. Eksempelvis GRI og FN’s Global
Compact (se bokse). De valgte standarder og principper skal understøtte CSR-arbejdet internt i form af
struktur, inspiration og systematisering og eksternt
i forhold til formidling og rapportering.
Siteimproves rapport er struktureret efter FN Global
Compact-principperne, der omtales nærmere i
boxen. De består af 10 internationale principper –
bl.a. menneskerettighederne – og udgør en relativt
simpel struktur for rapportering. Der er tale om en
såkaldt COP-rapport (Communication On Progress),
som virksomheder, der underskriver FN’s Global
Compact, er forpligtet til at offentliggøre årligt.
Siteimprove beskriver årets indsats, bl.a. om hvordan
de i samarbejde med handicaporganisationer og
Dansk Center for Menneskerettigheder udvikler
løsninger, der forbedrer handicappedes adgang til
internettet og bidrager til at skabe synlighed om
en gruppe mennesker, der ofte overses.
FNs Global Compact – 10 principper for virksomheders bidrag til et bæredygtigt samfund
FN’s Global Compact er det mest udbredte CSRinitiativ med omtrent 5000 deltagende virksomheder
globalt. Med topledelsens underskrift forpligter
virksomheden sig til at støtte op om 10 principper
inden for Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption for at sikre,
at det globale marked bidrager positivt til verdens
udvikling. En gang årligt er virksomheden forpligtet til
at dokumentere, hvilke fremskridt der er opnået i løbet
af året – den såkaldte COP-rapport (Communication
On Progress), der udmærket kan have form af en
CSR-rapport.
unglobalcompact.org

Flere af de nye rapportører bruger Global Reporting
Initiative. Nye rapportører kan blive inspireret af GRI’s
mere end 100 forskellige indikatorer. Vandcenter Syd
har suppleret med deres egne indikatorer af særlig
relevans for virksomheden, mens Palsgaard gør brug
af GRI’s særlige tillægsindikatorer for fødevaresektoren.

KØR!
Forankring af CSR-rapporteringen
i organisationen
CSR-rapporten er ikke et interessant produkt i sig
selv. Den skal spille en rolle i forhold til forankring
af virksomhedens arbejde med CSR.
En af styrkerne ved NKT gruppens vinderrapport
‘Communication on Progress – NKT and the
Community’ er beskrivelsen af hvordan
organisationen inddrages i CSR-rapporteringen.
Det enkelte forretningsområde er selv ansvarligt
for dataindsamling og kvaliteten af KPI’er, men et
fælles system indsamler CSR-data og information,
der indgår i rapporteringen fra gruppens mange
forretningsenheder. Den lokale ledelse i gruppens
forretningsenheder forpligtes til at holde fokus på
CSR ved årligt at skrive under på, at den arbejder på
at fremme FN’s Global Compact-principper. Desuden
rapporterer forretningsområderne årligt på emner
som for eksempel diversitet i ledelsen eller eventuel
forsknings- og udviklingsindsats, der støtter op
om FN’s Global Compact m.m.
CSR-indsatsen for hvert af de fire forretningsområder
præsenteres i rapporten af den pågældende direktør,
der introducerer netop den virksomheds arbejde
med CSR. Det giver læseren et indtryk af, at CSRrapporteringen er forankret i organisationen.
Når virksomhedens interne interessenter inddrages,
styrkes kvaliteten og pålideligheden af CSRrapporteringen. Det er vigtigt for forankringen af
rapporteringsprocessen, at ledelsen er med til at
skabe synlighed om CSR-arbejdet. Dermed skabes
fokus og motivation i de enkelte afdelinger, der skal
levere data og anden input til rapporten.
CSR-rapporten gør det muligt for virksomheden
at forholde sig til, hvor langt den er kommet med
præstationer i forhold til de fastsatte mål, og hvilken
indsats der eventuelt skal styrkes for at nå i mål.
Det er som nævnt tidligere vigtigt, at de valgte
CSR-indikatorer har betydning for forretningen, og
at ledelsen dermed er motiveret for at følge op på
dem i løbet af året, for eksempel ved kvartalsvise
ledelsesmøder.

Tip
Lav en manual for dataindsamling, der beskriver processen rundt om i virksomheden. Det giver et godt udgangspunkt for den årlige evaluering af rapporteringsprocessen: Er der gjort erfaringer, der betyder, at den
beskrevne proces skal ændres? Manualen hjælper nye
medarbejdere til hurtigt at sætte sig ind i dataindsamlingen, ligesom eksisterende viden ikke går tabt, når
en medarbejder stopper.

Kommunikation af CSR-rapportens indhold
CSR-rapporten er en anledning til at samle årets
resultater og gøre dem kommunikerbare internt og
eksternt. Kommunikarbare internt til virksomhedens medarbejdere, ledelsen eller tætte samarbejdspartere. Kommunikerbare eksternt til virksomhedens
eksterne interessenter i rapportering, der er velegnet
til de enkelte målgrupper, herunder kunder, leverandører, långivere mv.
Det er en god ide at lade delhistorier og udvalgte
indikatorer fra rapporten indgå som en del af
virksomhedens øvrige kommunikation i løbet af
året. Hjemmesiden er oplagt, men også f.eks. sociale
medier eller nyhedsbreve kan være muligheder. Brug
de eksisterende kommunikationskanaler. Har man
eksempelvis identificeret investorer som en vigtig
interessentgruppe, kan det være, at de bedst nås
ved at inkludere CSR-informationer i årsrapporten.
Målret kommunikationen til forskellige målgrupper
– kunder er ikke nødvendigvis interesserede i at høre
om det samme som medarbejderne.
Skab samspil mellem rapporten og læseren via
QR koder, der kan scannes og som giver læseren
adgang til online features. TOP-TOY’s rapport får bl.a.
dybde via QR-koder, der giver læseren mulighed
for at komme med på inspektion af en kinesisk
legetøjsfabrik eller at se en kvalitetschef teste
produktsikkerhed.
Tip
Nogle virksomheder målretter kommunikationen via
såkaldte ‘issue sheets’, der præsenterer et enkelt emne
i dybden for interessenter med speciel interesse, for
eksempel energiforbrug, biodiversitet eller antikorruption.

CSR-rapportering
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VEJEN VIDERE
Når virksomheden er kommet godt i gang med CSR-rapporteringen, kan det være
interessant at skæve til nogle tendenser inden for rapportering som inspiration.
En af tendenserne, der ses i CSR-rapportering er, at
virksomhederne i stigende grad lægger vægt på
deres økonomiske værdiskabelse og sætter den
ind i en CSR-sammenhæng.
CSR-rapportering har der været en tendens til, at
virksomhedens bidrag til den samfundsøkonomiske
udvikling har været nedtonet. Selvom økonomiske
indikatorer er en del af eksempelvis GRI-rammeværket, har rapporterne typisk lagt mere vægt på
den miljømæssige og sociale bundlinje, til trods

for at tanken om den tredobbelte bundlinje
jo netop fremhæver samspillet mellem alle tre.
Nogle mere erfarne rapportører fremhæver eksempelvis, hvordan deres forretning bidrager til at løse
verdens udviklingsproblematikker ved at muliggøre
handel. Eller at deres negative påvirkning skal ses i
relation til den værdiskabelse, de udgør for det
omgivende samfund. Dermed skabes en mulighed
for at forholde virksomhedens negative påvirkning
til den postitive påvirkning.

A.P. Møller - Mærsk sætter tal på virksomhedens påvirkning af samfundet
Hvilken samfundsmæssig værdi skaber den infrastruktur,
som A.P. Møller - Mærsk gruppen tilbyder? Det sættes der
ord – og tal – på i gruppens 2012 Sustainability Report.

mere skånsom for miljøet, og at udvikling af havne
infrastruktur langs kysten langt bedre løser landets
transportbehov.

I en række case-studier beregnes betydningen af A.P.
Møller - Mærsks aktiviteter for den brasilianske økonomi.
Der sættes tal på skibstransportens rolle for landets
handel og på de besparelser, effektive havneterminaler
– drevet af A.P. Møller - Mærsk – giver landet.

Maersk Line’s SAMM AX vessels are turning up the speed
of Brazilian ports. Boosting port productivity and reducing
waiting time and CO2 give rise to more sustainable trade
growth in Brazil.

The A.P. Moller - Maersk Group’s business and long-term
plans support economic growth and development. Our
contribution to sustainable economic growth lies first
and foremost in our ability to advance the benefits and
address the challenges intrinsic to global transport,
infrastructure and energy.
Hvad er så bedst for den brasilianske økonomi, for
miljøet og for lokalsamfundet – landtransport eller
skibstransport? Data fra studiet bruges til at lave en
sammenligning, der viser at skibstransporten er markant
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Når sådan en type studie medtages i bæredygtighedsrapporten, kan det have flere formål. Dels øger det
virksomhedens legitimitet i den brede offentlighed,
når det bliver tydeligt og konkret, hvordan A.P. Møller Mærsk skaber værdi. Desuden sættes virksomhedens
negative impact – primært miljøbelastning – i perspektiv.
Og endelig kan man forestille sig, at resultaterne af
studiet kan bruges i en dialog med lokale politiske
beslutningstagere om, hvilken vej Brasilien bør gå i
forhold til infrastruktur.
maersk.com/sustainability

Integreret rapportering – et mere
sammenhængende billede af
virksomhedens værdiskabelse
En anden rapporteringstendens er koblingen af
virksomhedens finansielle og ikke-finansielle værdiskabelse i form af en såkaldt integreret rapportering.
En international sammenslutning af investorer,
revisorer, NGO’er og virksomheder (theiirc.org)
har udviklet en ramme for integreret rapportering.
Formålet er at skabe større gennemsigtighed om
især selskabernes fremadrettede værdiskabelse.
Tanken bag International Integrated Reporting Framework er, at de to eksisterende kapitaler, der rapporteres på i dag (finansiel kapital og materiael kapital) skal
suppleres med yderligere fire – intellektuel kapital,
menneskelig kapital, social- og relationskapital og
natur/miljø-kapital – for at give et mere komplet
billede af virksomhedens fremtidsudsigter på kort
og lang sigt.
Den integrerede tankemåde giver ikke blot investorer
et mere fyldestgørende billede, det hjælper virksomheden til at overveje, hvilke gevinster og udfordringer
der er knyttet til de enkelte kapitaler, og ikke mindst
sammenhængen mellem dem.
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