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Innholdsfortegnelse

Introduksjon
Annethvert år gjennomfører KPMG en 
undersøkelse om bærekraftsrapportering 
blant de de største selskapene i 
verden. Årets undersøkelse er den 
største så langt, der vi har vurdert 
bærekraftsrapportering blant 4900 
selskaper i 49 land.

KPMGs undersøkelse gir et detaljert innblikk i globale 
trender og beste praksis innenfor bærekraftsrapportering, 
i tillegg gir vi våre anbefalinger til selskaper som ønsker 
å starte eller forbedre egen rapportering på bærekraft og 
samfunnsansvar.

Analysen går i dybden på bærekraftsrapportering hos de 
100 største selskapene i hvert land (N100) og blant de 
250 største selskapene i verden (G250).01 Introduksjon 01
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Norske selskaper har hatt en formidabel 
økning i bærekraftsrapportering siden 
2013. Økningen har i særlig grad vært 
drevet av Regnskapslovens § 3-3c som 
utleder selskapers lovkrav til redegjørelse 
om samfunnsansvar:

Store foretak skal redegjøre for hva som gjøres 
for å integrere hensynet til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold og det 
ytre miljø, i tillegg til bekjempelse av korrupsjon i 
forretningsstrategier, daglig drift og i forholdet til sine 
interessenter. 

Vår undersøkelse viser at hele 89% av norske selskaper 
rapporterer på bærekraft og samfunnsansvar, en andel 
som har holdt seg noenlunde stabil siden 2015. 

Til sammenlikning er det 75% av de globale N100 
selskapene som gjør det samme. 

Myndigheter og børser har stor påvirkningskraft på 
bærekraftsrapportering blant globale selskaper. Ser vi på 
de tre landene med størst økning siden 2015, Mexico, 
New Zealand og Taiwan, finner vi at det er kombinasjonen 
av nye reguleringer, børskrav og press fra investorer som 
har hatt størst betydning for økningen. 

Det er verdt å merke seg at Oslo Børs i 2015 ble partner 
i FNs program for bærekraftige børser, Sustainable Stock 
Exchanges Initiative (SSE). SSE arbeider for at børser, 
investorer, myndigheter og selskaper i samarbeid skal 
fremme økt åpenhet i kapitalmarkedet når det gjelder 
bærekraft. I tillegg var Oslo børs en av de første børsene 
i verden som kom med retningslinjer på rapportering om 
samfunnsansvar.

Rapportering 
på bærekraft

Selskaper bør merke seg at tiden der bærekrafstrapporter 
primært besto av statistikk er over. Det er nå høyere 
forventninger og krav fra myndigheter, aksjonærer og 
befolkningen for øvrig, om at selskapene må utdype mål, 
strategi og risikoer knyttet til bærekraft. Det er viktig for 
selskapet å rapportere den faktiske påvirkningen det 
har lokalt og internasjonalt. I tillegg er det forventet at 
rapporteringen skal se fremover og ikke utelukkende 
se på fjorårets tall. Hvilke forventinger har de til 

bærekraftsarbeidet fremover og hvordan vil de på sikt 
bidra til at klimamålene nås.

Vi anbefaler å tenke helhetlig, vurdere de viktigste 
bærekraftsdriverne, og hvilke globale rapporteringstrender 
selskapet bør forholde seg til. Rapporteringen blir dermed 
relevant, og det vil bidra til at selskapet er bedre rustet 
dersom norske rapporteringskrav strammes inn eller 
forventninger fra aksjonærer og andre interessenter øker 
ytterligere.
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“If companies want to 
remain in business in 
the long term, they need 
to start thinking about 
sustainability immediately.”
Ian Mackintosh,  
Chair, Corporate Reporting Dialogue

Andel av selskaper som 
rapporterer på bærekraft
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Andel av selskaper med ekstern verifikasjon av sin bærekraftsrapport

Våre anbefalinger: 

 – Etablere en god interessentdialog

 – Utvikle konkrete mål og indikatorer

 – Få oversikt over risiko, muligheter og utvikle 
strategi på bakgrunn av disse

 – Utarbeide en åpen og balansert rapport

 – Etablere ekstern verifikasjon

Klimarisiko
I takt med at konsekvensene av 
klimaendringene øker, øker også 
norske selskapers klimarisiko. Disse 
konsekvensene forverres med fortsatt 
stigende konsentrasjon av klimagasser i 
atmosfæren. 

Klimarisiko kan deles i to, fysisk risiko og overgangsrisiko. 
Fysisk risiko knyttes til potensiell fysisk skade, slik som 
oversvømmelse, tørke, varmestress og stigende havnivå. 
Overgangsrisiko knyttes til potensiell utvikling av policy, 
ansvar (liability) og teknologi. 

Finansielle konsekvenser kan være:

 – Produksjon- / operasjonsforstyrrelser 
(kraftforsyning, transport, tilgjengelighet av 
arbeidskraft)

 – Forstyrrelse av leverandørkjeden

 – Fysisk skade på eiendeler (assets) og stigende 
forsikringskostnader

 – Endring av pris på råmaterialer (f.eks. vann, energi 
og mat)

 – Endring av etterspørsel for produkter og tjenester

Bærekraft i årsrapporten
Antall selskaper som inkluderer bærekraftsdata i 
årsrapporten øker. 78% av verdens største selskaper 
(G250) inkluderer nå bærekraft i sine årsrapporter. Blant 
verdens N100 selskaper er andelen 60%. Dette indikerer 
at bærekraftsdata i større grad anses som viktig for 
investorer og aksjonærer.

Også her ligger Norge foran resten av verden. 81% av 
våre største selskaper, som rapporterer på bærekraft, 
inkluderer denne informasjonen i årsrapporten. 

67% av de 250 største selskapene globalt gjennomfører 
en ekstern verifikasjon av bærekraftsrapporten. En slik 
verifikasjon styrker troverdigheten eksternt og ikke minst 
kan den forbedre rapporteringssystemet internt. Ser vi 
på de 100 største selskapene i Norge, verifiserer kun 1 
av 5 rapporten sin, noe som er en nedgang på 3%-poeng 
siden 2015. 
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Likevel ser vi at 72% av N100 selskapene ikke anerkjenner 
finansiell klimarisiko i årsrapporten. Av de som anerkjenner 
klimarisiko, er det kun 2% som rapporterer potensiell risiko i 
finansielle termer. 

I 2015 varslet “Financial Stability Board” om risikoen 
klimaendringene påførte globale finansielle systemer. Det 
ble opprettet en arbeidsgruppe som skulle se nærmere 
på muligheter for klimarelatert finansiell rapportering, 
og de la frem en rekke anbefalinger. Blant annet så de 
på rapportering av fysiske risikoer fra ekstremvær som 
konsekvens av klimaendringene, samt kommersielle risikoer 
knyttet til overgangen til en lavkarbonøkonomi. Som et 
resultat er det nå et økt press på selskaper verden rundt for 
å rapportere på finansiell klimarisiko.

I oktober 2017 etablerte Finansdepartementet sammen 
med Klima- og miljødepartementet et utvalg som skulle 
evaluere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning 
for norsk økonomi og finansiell stabilitet. Utvalget ledes av 
siviløkonom Martin Skancke, og de skal levere sin innstilling 
innen 14. desember 2018. 

Hittil er det svært få norske selskaper som rapporterer på 
finansiell klimarisiko, men dette vil endre seg. Investorer, 
långivere og forsikringsselskaper trenger mer og bedre 
informasjon om den finansielle risikoen selskaper står 
ovenfor som følge av klimaendringer.

Våre anbefalinger

 – Utarbeide en oversikt over muligheter, klimarelaterte 
risikoer og påvirkning disse kan ha på selskapet

 – Utarbeide en strategi for å håndtere muligheter og 
klimarisikoer på kort, mellomlang og lang sikt

 – Beskrive målene selskapet har for å  håndtere 
muligheter og klimarelaterte risikoer, samt tiltak for å 
evaluere måloppnåelse

“The more we invest in 
foresight, the less we 

regret in hindsight”
Marc Carney, Governor of  

the Bank of England

TFCD anbefaler at selskaper rapporterer følgende opplysninger:

Anbefalt opplysning

a. Styrets oversikt 
over klimarelaterte 
riskoer og 
muligheter

b. Ledelsens rolle 
i vurdering og 
styring av risikoer 
og muligheter

Styresett Strategi Risikostyring Beregninger og mål

Anbefalt opplysning

a. Risikoer og 
muligheter på kort, 
mellomlang og lang 
sikt

b. Faktisk og 
potensiell 
påvirkning på 
foretningsstrategi 
og finansiell 
planlegging. 
Scenarioanalyse 
skal inkludere et 
2°C-scenario

Anbefalt opplysning

a. Prosesser for 
å identifisere, 
evaluere og styre 
klimarelaterte 
risikoer

b. Integrering av 
klimarelatert 
risikostyring 
i selskapets 
risikostyringssystem

Anbefalt opplysning

a. Beregningen 
som benyttes 
for å evaluere 
klimarelaterte 
risikoer og 
muligheter 

b. Totale GHG utslipp 
(Scope 1,2 og 3) og 
relaterte risikoer

c. Mål og 
måloppnåelse
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Nå globale klimamål
Majoriteten av de 250 største selskapene 
i verden rapporterer sine reduksjonsmål i 
2017 (63%). Dette er en økning fra 58% i 
2015. Blant N100 landene er det kun 50% 
som rapporterer lignende målsetting. 

Norge har et stort forbedringspotensial. Kun 24% av 
våre N100 selskaper som rapporterer på bærekraft har 
eksplisitte reduksjonsmål. KPMG forventer at denne 
gruppen vil vokse de neste fem årene.

Globalt er det bare 23% som knytter sine reduksjonsmål 
mot Paris-avtalen. Dette betyr nødvendigvis ikke at disse 
selskapene er fullstendig på linje med Paris-avtalen, men 
de har anerkjent det globale målet i sin rapport. Kun 6% 
av norske selskaper linker sine reduksjonsmål til enten 
nasjonale eller internasjonale klimatiltak.

KPMG forventer å se en sterk økning i rapportering på 
vitenskapsbaserte utslippsmål. Dette samsvarer med 
det vi ser investorer er på jakt etter, selskaper som er 
forberedt på en lavutslippsøkonomi. Vi ser også en økning 
av selskaper som ser på sin leverandørkjede som en måte 
å redusere indirekte utslipp. Disse trendene, sammen med 
de 300+ selskapene som allerede har vitenskapsbaserte 
reduksjonsmål gjennom “Science Based Target” initiativet, 
vil bidra til å gjøre vitenskapsbaserte utslippsmål til ny 
standard i årene fremover.

Våre anbefalinger

 – Kartlegge selskapets klimagassutslipp

 – Utarbeide en strategi og tydelige mål på hvordan 
disse skal reduseres

 – Knytte målene opp mot internasjonale klimamål, 
som Paris-avtalen

Reduksjonsmål 
på karbonutslipp

En klar trend i bærekraftsrapportering
I september 2015 vedtok FN 17 
bærekraftsmål for å få slutt på fattigdom, 
beskytte planeten og sikre velferd for 
alle. FNs “Sustainable Development 
Goals” (SDGs) er en del av FNs 
globale bærekraftsagenda, som skal 
gjennomføres frem mot 2030. 

FNs Bærekraftmål  

“Presset øker på 
selskaper for å kutte 

sine karbonutslipp i tråd 
med det globale målet”

Adrian King, KPMG Global Sustainability 
Reporting & Assurance Leader and Partner, 

KPMG Australia.

04 05
KPMGs undersøkelse viser at FNs bærekraftsmål er blitt 
tatt godt imot av selskaper verden over. Siden målene ble 
presentert i 2015 kobler nå 4 av 10 selskaper globalt sine 
aktiviteter opp mot bærekraftsmålene. Samtidig ser vi 
også at dette begynner å bli en forventning fra publikum.
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Seks år etter at FN godkjente 
veiledende prinsipper for næringsliv 
og menneskerettigheter, ser vi at 
brorparten av verdens selskaper 
anerkjenner menneskerettigheter 
som en viktig del av sin etiske drift. 
73% av bærekraftsrapportene til N100 
landene og 90% av G250 selskapene 
anerkjenner temaet. Norge ligger over 
snittet av N100 bedriftene med 81%.

Til tross for dette er det fortsatt utfordringer knyttet til 
implementeringen. Selskaper bør fremover bevege seg fra 
å kun rapportere på risiko knyttet til menneskerettigheter, 
til å både identifisere, reagere på og utbedre eventuelle 
negative effekter de måtte ha. 

Høsten 2015 lanserte regjeringen en nasjonal handlingsplan 
for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv 
og menneskerettigheter. Handlingsplanen er ment å 
gjøre det enklere for næringslivet å ta i bruk prinsippene. 
Regjeringen forventer blant annet at norske selskaper skal:

 – Følge lover og regler i de land de er aktive i

 – Gjøre seg kjent med FNs veiledende prinsipper og 
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

 – Utvise aktsomhet og kartlegge risiko på 
menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets 
virksomhet.

Norske og globale selskaper er på vei mot et veiskille 
der den store majoriteten anerkjenner hvilken effekt 
menneskerettigheter har. Fremover vil det bli viktig å både 
identifisere og håndtere de faktiske effektene de har på 
menneskerettigheter globalt sett.

Våre anbefalinger

 – Gjøre seg kjent med FNs veiledende prinsipper og 
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

 – Kartlegge hvordan selskapenes næringsvirksomhet 
påvirker menneskerettighetsspørsmål i land 
selskapet operer i.

 – Utvikle strategi og mål for å håndtere påvirkning av 
menneskerettigheter.
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På verdensbasis kobler 39% av 
N100 selskapene og 43% av G250 
selskapene sine aktiviteter opp mot FNs 
bærekraftsmål. I Norge er tallene lavere, 
hvor 30% av de norske selskapene 
gjør det samme. Dette er lavere enn 
hos våre nordiske naboer. I Sverige er 
andelen 60%, mens i Finland er  
andelen 46%. 

Det ligger et forbedringspotensial i 
hvordan selskaper kan rapportere sitt 
bidrag eller sine bidrag, og på den 
måten oppfylle FNs bærekraftsmål. Det 
er et behov for å utvikle rapporteringen 
slik at bidragene kan kvantifiseres, 
verifiseres og kommuniseres. Publikum 
ønsker å få innsikt i hva de positive 
bidragene består i, på samme måte 
som de vil vite selskapenes negative 
effekter på bærekraftsmålene.

Våre anbefalinger

– Knytte næringsvirksomhet opp 
mot relevante bærekraftsmål

– Oppnå balansert rapportering 
ved å utdype både positive 
og negative effekter på 
bærekraftsmålene. 

Menneskerettigheter
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Denne globale undersøkelsen er utført 
av KPMGs Centre of Excellence for 
Sustainability Services. Slik som de 
andre 49 deltakerlandene, har KPMG 
Norge gjennomgått rapporteringen til de 
100 største norske selskapene. 

Vår liste er basert på Dagens Næringslivs årlige liste over 
inntjeningen blant Norges største selskaper. Dataene ble 
hentet ut juni 2017. Offentlig tilgjengelig informasjon er 
lagt til grunn for undersøkelsen. I tilfeller hvor selskapet 
ikke selv rapporterer på samfunnsansvar, men henviser 
til morselskapets rapport, er det denne som lagt til grunn. 
KPMG gjennomgår rapporteringen etter gitte kvantitative 
og kvalitative kriterier, og analyserer dataene sentralt 
for å sikre god databehandling. Det gjennomføres en 
inngående kvalitativ analyse av de 250 største selskapene 
på tvers av alle land som deltar. 

N100
N100 referer til de 100 største selskapene, etter 
omsetning, i hvert av de 49 landene som er 
undersøkt. Tall fra N100 selskapene gir et godt bilde 
på bærekraftsrapportering blant store og mellomstore 
bedrifter verden over.

G250
G250 refererer til verdens 250 største selskaper, etter 
omsetning, basert på Fortune 500s rangering fra 
2016. Store globale selskaper er ofte ledende innenfor 
bærekraftsrapportering, og deres atferd er med på å 
forutse trender som er førende for mindre selskaper. 

Metode07
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Jørgen Westrum Thorsen
Manager, Sustainability Services

T: +47 98 03 73 23

E: Jorgen.Thorsen@kpmg.no

Krav og forventninger til bærekraftsrapportering er i stadig utvikling. 
Intensjonen med denne utgivelsen har vært å gi beslutningstakere, ledere, 
ansvarlige for fagområdet og andre interesserte et innblikk, samt gi nyttige 
innspill til videre rapportering. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å diskutere 
temaet videre.


