
Bærekraft og 
samfunns
ansvar
I hvilken retning beveger 
bedriftenes rapportering seg? 



Introduksjon
KPMG gjennomfører for niende gang 
undersøkelsen Global CR  Reporting 
som analyserer de 100 største 
selskapene med utgangspunkt i inn
tjening, rapportering på bærekraft og 
samfunnsansvar på tvers av bransjer 
og land. I år dekker undersøkelsen 
rapportering i 4500 selskaper fordelt 
på 45 ulike land, og har utviklet seg 
til å bli en av de mest omfattende 
studiene på rapportering av ikke 
finansiell data. 

For oss i KPMG er det viktig at 
våre kunder ikke rapporterer for 
rapporterings skyld, men opplever 
verdien av å ha gode systemer for 
registrering og bruk av ikkefinansielle 
data inn i styring av virksomheten, 
håndtering av risiko og evaluering 
av nye muligheter. Vi mener at de 
beste resultatene kommer ved å 
inkorporere samfunns ansvar i kjerne
virksomheten. 

Vår erfaring er at god rapportering 
er en konsekvens av god 
virksomhetsstyring. God rapportering 
kjennetegnes ved at den får frem 
hvordan arbeidet med bærekraft og 
samfunnsansvar styrker øvrig drift, 

samt at informasjonen reflekterer 
arbeidet på en åpen og balansert 
måte. Vi opplever at organisasjoner 
som lykkes med dette blir belønnet 
ved at ansatte, uavhengig av 
avdeling, tar eierskap til strategiske 
målsetninger på samfunnsansvar 
med påfølgende gode resultater.

Norsk lovgivning krever at 
store foretak rapporterer på 
samfunnsansvar, og det er derfor 
ingen overraskelse at Norge scorer 
høyt rent kvantitativt i undersøkelsen. 
90% av de norske selskapene som 
ble gjennomgått rapporterer på 
samfunnsansvar. Derimot gjenspeiler 
ikke rapporteringens kvalitet den 
høye rapporteringsgraden. Vi mener 
derfor at at flere norske selskaper 
kan høste gevinster ved å styrke 
kvaliteten og anvendelsen av egen 
rapportering. Det blir desto viktigere 
at selskapet tar stilling til hva de skal 
rapportere på. 

Vi jobber kontinuerlig med å tolke 
hvordan globale trender påvirker 
selskaper og ser det som vårt 
samfunnsoppdrag å tilby tjenester 
i markedet som hjelper bedrifter 

med å redusere negativ innvirkning 
på samfunn og miljø, og samtidig 
styrker positiv tilstedeværelse. Vi tror 
på forretningsdrevet samfunnsansvar 
hvor lønnsomhet og bærekraft 
henger sammen, og hjelper våre 
kunder med å forstå hvordan 
ansvarlighet vil ha positiv effekt på 
regnskapet. 

Hånd i hånd med dette samfunns
oppdraget ligger arbeidet med 
å formidle vår fagekspertise og 
ønsket om å dele vår kunnskap om 
hvordan kvaliteten på bærekraft og 
samfunnsansvarsrapportering kan 
økes. 

Intensjonen med denne utgivelsen 
er å gi beslutningstakere, ledere, 
ansvarlige for fagområdet og 
andre interesserte et innblikk i 
rapporteringsutviklingen, samt gi 
nyttige innspill til arbeidet med å 
oppnå god og nyttig rapportering.  

Vi håper utgivelsen er til inspira
sjon!Ta gjerne kontakt dersom dere 
skulle ønske å diskutere temaet 
videre. 

KPMGs globale undersøkelse om selskapers 
rapportering på bærekraft og samfunnsansvar
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1 – Norge opplever 
sterk økning
Noe av årsaken er lovkravet som 
gjør det obligatorisk for store 
foretak i Norge å rapportere på 
samfunnansvar. Lignende lovkrav 
finnes også i andre land, inkludert 
samtlige av de ni landene hvor 
mer enn 90% av de undersøkte 
selskapene rapporterer på bærekraft 
og samfunnsansvar;

 – India 

 – Indonesia

 – Malaysia

 – SørAfrika

 – Storbritannia

 – Frankrike

 – Japan

 – Danmark

 – Norge

I Norge rapporterer 86% av 
selskapene på DNs liste over de 
100 største selskapene, målt i 
inntjening, på samfunnsansvar 
direkte i årsrapporten. 4% har 
valgt å publisere sitt arbeid innen 
samfunnsansvar i enkeltstående 
samfunnsansvarsrapporter, med 
henvisning i årsberetningen. Totalt 

sett innebærer dette at 90% av 
de største selskapene i Norge 
rapporterer på samfunnansvar. 

Regnskapsloven § 33c utleder 
selskapers lovkrav til redegjørelse om 
samfunnsansvar på følgende vis: 

“Store foretak skal redegjøre for 
hva foretaket gjør for å integrere 
hensynet til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og 
sosiale forhold, det ytre miljø 
og bekjempelse av korrupsjon i 
sine forretningsstrategier, i sin 
daglige drift og i forholdet til sine 
interessenter”

Lovgivningen, slik den foreligger i 
dag, gir rom for tolkning. Så langt 
har unntak fra lovgivningen funnet 
sted dersom selskapet velger å 
rapportere i henhold til GRI (Global 
Reporting Initiative) eller FNs 
Global Compactprinsipper for 
ansvarlig forretningsdrift. Dersom 
selskapet ikke jobber med de fire 
aspektene; menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og sosiale 
forhold, det ytre miljø og anti
korrupsjon, skal det informeres 
om det. Vi anbefaler å forklare 
hvorfor selskapet ikke har etablert 

retningslinjer og rutiner på et område 
og begrunne det ut fra en analyse av 
aspekters vesentlighet for selskapet 
og dets interessenter. 

Det er viktig å merke seg at styret 
og daglig leder ved å signere 
årsberetningen eksplisitt bekrefter 
informasjonen om samfunnsansvar 
og står til ansvar for denne. Vi 
anbefaler derfor styret og daglig 
leder at informasjonen som oppgis 
verifiseres av ekstern tredjepart, og 
da spesielt dersom samfunnsansvar 
rapporteres i en separat rapport som 
ikke gjennomgås av revisor. 

Blant de 45 landene undersøkelsen tar for seg, viser 
Norge den fjerde største økningen i antall selskaper 
som rapporterer på samfunnsansvar siden forrige gang 
undersøkelsen ble gjennomført (2013).

India

27%

Land med størst økning 2013–2015

25%
21%

17%

SørKorea Taiwan Norge
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Selskapet havner under betegnelsen store 
foretak* og er pliktig å rapportere

Selskapet velger å inkludere 
samfunnsansvarsinformasjon 

som dekker lovkravene i 
årsberetningen og/eller eget 

kapittel i årsrapporten som det 
henvises til i årsberetningen

Revisor leser gjennom årsberetningen/ separat samfunnsansvarsrapport  
for etterlevelse av lovkravet og konsistenssjekk med regnskap 

Selskapet velger å referere 
til separat samfunnsansvars-

rapport i årsberetningen 

Selskapet er datterselskap 
og dekker lovkravet gjennom 
morselskapets rapportering

*Lovkravet gjelder for store foretak (f.eks. 
Allmennaksjeselskaper, børsnoterte selskaper, banker, 
og andre finansielle institusjoner, samt morselskap av 
finansielle institusjoner

Dersom ja

Unntak

Nei Ja

Samfunnsansvarsinformasjon må inkluderes i årsberetning eller  
årsberetningen må henvise til separat samfunnsansvarsrapport

Har selskapet retningslinjer for de fire områdene  
som omtales av regnskapsloven?

Oppgi at det 
ikke eksisterer 

retnngslinjer – følge 
eller forklar  

Utvikle retningslinjer 
og rapporterings-

system

Er denne 
tilstrekkelig?

Figuren under illustrerer hvordan lovgivningen påvirker store foretak:



2  – Kvalitet  
foran kvantitet
Vi anbefaler å tenke helhetlig, vurdere hvordan 
disse driverne fungerer sammen og hvilke globale 
rapporteringstrender selskapet bør forholde seg til i 
sin bransje. Det er nyttig å heve blikket og fokusere på 
intensjonen med den norske lovgivningen som er; 

“Regjeringen legger til grunn en forståelse av 
samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer 
sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i 
forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer 
hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde 
eksisterende lover og regler i det landet man opererer. 
Bedriftene bør bidra til en positiv samfunnsutvikling 
gjennom verdiskaping, anstendig praksis i egen 
virksomhet og ved å ta hensyn til lokalsamfunnet og 
andre interessenter.”

Resultatet blir da relevant rapportering som vil bidra til at 
selskapet er bedre rystet dersom lovkravene strammes 
inn eller utvikles. Kunden vil også ha større synlighet for 
å kunne høste konkurransefortrinn med bakgrunn i sin 
tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar.

I illustrasjonen på neste side presenterer vi syv 
suksesskriterier for god kvalitet i rapportering på 
bærekraft og samfunnsansvar, og hvordan disse 
henger sammen. Vi opplever at selskaper som 
arbeider kontinuerlig med forbedring langs disse syv 
dimensjonene belønnes i form av redusert risiko, økt 
effektivitet og mer vellykket innovasjon.

Lovkrav er en av de sterkeste driverne for å 
rapportere på bærekraft og samfunnsansvar. I 
tillegg kommer markedsdynamikk og hensyn til 
interessenter.
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Interessentdialog
En god rapport bør forklare hvordan selskapet 
identifiserer sine nøkkelinteressenter og hvordan 
det forholder seg til disse. Det er spesielt viktig å 
vektlegge hvordan interessenter bidrar til å forbedre 
beslutningsgrunnlaget og hvordan deres innspill påvirker 
selskapets strategi. 

Vesentlighet
Forståelse for hva som virkelig er vesentlig for selskapet 
å rapportere på er viktig. Rapporten bør derfor tydelig 
demonstrere hvordan selskapet kontinuerlig jobber 
med å identifisere og tilpasse sin forståelse for hvilke 
aspekter som er kritiske for selskapets fremtidige drift og 
interessenter. Vi opplever at flere selskaper rapporterer at 
klimaendringer er en utfordring for bransjen. 

Risiko, mulighet og strategi
Kjennskap til hvilken risiko og muligheter selskapet 
står overfor blir stadig viktigere på grunn av høy 
endringstakt og stor tilvekst av nye aktører. En god 
rapport identifiserer risiko og muligheter og forklarer 
hvordan selskapet responderer strategisk. Her ser vi at 
de 250 største selskapene globalt viser større forståelse 
for hvordan miljømessig og sosial risiko vil kunne påvirke 
deres driftsgrunnlag. Det har også vært et skifte gjennom 
at muligheter fremheves mer enn risikoer. 

Mål og indikatorer
Ingen rapport på bærekraft og samfunnsansvar bør utgis 
uten forpliktelser i form av tidsbestemte og målbare 

ambisjoner. Bestepraksis vil være å inkludere opprinnelig 
målsetning, måloppnåelse og ikke minst, evaluering av 
resultatene og fremtidig progresjon. Dette gjør det enkelt 
for interessenter å følge selskapets utvikling på området, 
og gjør rapporten mer verdifull både for selskapet selv, 
men også eksterne lesere. 

Åpenhet og balanse
En god og troverdig rapport vil beskrive utfordringer, mål 
som ikke er nådd, begrunnelse og hvordan situasjonen 
skal håndteres, i tillegg til å fremheve selskapets positive 
resultater og sterke sider. 

Leverandører og verdikjede
Behovet for åpenhet og håndtering av vesentlige 
aspekter angår ikke kun selskapet, men også arbeidet 
med underleverandører og verdikjedens påvirkning 
på kunder og sluttbrukere. En god rapport adresserer 
derfor miljømessige og sosiale utfordringer knyttet til 
leverandører, arbeidsforhold, prosesser og levering av 
tjenester eller produkter. 

Styringssystem for samfunnsansvar (Governance)
Rapporten bør inneholde en forklaring på hvordan 
hensynet til bærekraft og samfunnsansvar er ivaretatt i 
organisasjonsstrukturen. Hvor er ansvaret plassert, og 
hvordan er det knyttet til incentiver og belønning av de 
ansatte?

Interessentdialog

Risiko, mulighet 
og strategi

Leverandør- og verdikjede

Styringssystem for samfunnsansvar

Vesentlighet
Mål og 

indikatorer
Åpenhet og 

balanse



3 – Norge i en 
globalisert verden
Figuren under viser utvikling i 
rapportering på samfunnsansvar 
både for de 250 største selskapene 
globalt, i tillegg til å vise totalen 
for alle selskaper som er inkludert 
i undersøkelsen. For hver gang 
undersøkelsen har blitt gjennomført, 
har det kommet til nye land og 
selskaper. Vi gjør derfor oppmerksom 
på at reduksjonen for G250 fra 2013 
til 2015 skyldes at nye selskaper 
har vokst seg store og utkonkurrert 
selskaper som tidligere har inngått i 
denne gruppen. 

Det er spesielt fire trender norske 

selskaper i en globalisert verden 
bør ta innover seg. Noe av det som 
fremgår tydelig av undersøkelsen er 
en signifikant økning i rapportering 
innenfor alle bransjer. Det betyr 
at selskaper ikke lenger kan hvile 
på laurbærene dersom de driver 
virksomhet innenfor “naturlige” 
bærekraftige bransjer. Dette ser 
vi eksempler på blant annet i 
den norske helsesektoren, hvor 
samfunnsoppdraget er så tett 
knyttet opp mot drift og implisitt 
som følge av offentlig eierskap, at 
rapporteringen er mangelfull. 

I gjennomgangen av norske 
selskaper opplevde vi også at 
enkelte verken hadde informasjon 
om samfunnsansvar på hjemmesider 
eller i årsrapporten. Noen av disse 
klassifiseres som store foretak og er 
pliktige til å rapportere på området. 
Vi antar at dette er et resultat av 
at lovgivningen er relativt ny og at 
selskapene jobber med å få på plass 
rapporteringsrutiner. 

En annen merkbar utvikling er at 
det har blitt standard med ekstern 
verifikasjon blant de 250 største 
selskapene globalt. Dette gjøres 

Vi ønsker i denne delen å gjøre leser oppmerksom på 
globale trender som vil være smart for norske selskaper å 
ta inn over seg. Trendene er basert på en gjennomgang av 
utviklingen blant de 250 største selskapene globalt. 

N100  100 største selkaper i land som har deltatt i undersøkelsen
G250 – 250 største selskapene globalt på tvers av land som har deltatt i undersøkelsen

1993

12% 18%

35% 64% 83%45%

1996 1999

2002 2005 2008

28%
41% 53%

Økning i samfunnsansvarsrapportering siden 1993

24%
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for å styrke troverdigheten til 
informasjonen eksternt og ikke minst 
for å forbedre rapporteringssystemet 
internt.

Vi ser også at de største selskapene 
globalt har gjort et stort løft hva angår 
rapportering på muligheter og risiko, 
og hvordan dette påvirker strategi. 
Dette er illustrert i figuren til høyre.

Utover dette er det en stor fremvekst 
i rapportering på karbonutslipp. 
Bestepraksis på området 
gjennomgås i neste kapittel med 
regjeringens klimamål som bakteppe.

74% 93%

95% 93% 92%

2011 2013 2015

64% 71% 73%

Bedre rapportering på muligheter og risiko

Klart definerte 
muligheter

Klart definerte 
risiko

Tydelig definert 
respons til risiko

20
15

20
13

44

34

36

25

34

23



4 – COP21 og 
regjeringens 
klimamål

I den forbindelse har regjeringen en uttalt ambisjon 
om å redusere Norges karbonutslipp med 40% 
innen 2030. Dette vil få følger for norske bedrifter og 
rammebetingelsene de opererer under.   

For å bistå bedrifter i denne opptrappingen av 
rapportering på karbonutslipp, har vi utviklet en ny 
metode for verdsettelse av redusert klimautslipp inn 
mot resultatregnskapet. Metoden tar utgangpunkt i 
redusert volum, gjeldende karbonpris og sannsynlighet 
for fremtidig innstramning av rammebetingelsene. 
Informasjon om KPMGs True Value metodikk finner du i 
publikasjonen”a new vision of value”. 

Utover at selskapene opplever lavere kostnader 
som følge av bedre håndtering av klimautslipp, viste 
undersøkelsen vår at omtrent halvparten (51%) av de 
250 største selskapene globalt som rapporterer på 
karbonutslipp, oppgir positiv innvirkning på selskapets 
drift. 25% av disse rapporterte reduserte kostnader, 
20% rapporterte økt effektivitet, og 16% oppga økt 
innovasjon i selskapet. Illustrasjonen på neste side viser 
hvordan rapporteringen på fordeler tilknyttet reduksjon av 
karbonutslipp ser ut fordelt på bransje. 

Hvordan selskaper rapporter på karbonhåndtering 
påvirkes av reguleringer og bransjestandarder. Likevel 

mener vi i KPMG det er noen grunnleggende prinsipper 
som gjelder for bestepraksis, uansett hvilken bransje det 
rapporterers innenfor. Vi har valgt å knytte disse opp mot 
tre av suksesskriteriene nevnt på side 5. 

Vesentlighet
Rapporten bør fastlå hvorvidt selskapet anser 
rapportering på karbonutslipp som vesentlig, og igjen 
forklare prosessen for hvordan selskapet identifiserer 
vesentlige aspekter. Hvis selskapet har identifisert 
klimaendringer og karbonutslipp som vesentlige aspekter 
å rapportere på, bør følgende bestepraksis følges: 

 – Selskapet bør inkludere informasjon som beskriver 
oppnådd reduksjon av karbonutslipp og måloppnåelse 
forøvrig innen området i sine offentlig tilgjengelige 
rapporter. Dette er viktig for at informasjonen skal være 
tilgjengelig for interessenter slik at de kan se arbeidet 
med CO2 på lik linje med rapportering på andre 
vesentlige aspekter ved selskapets drift. 

 – Selskapet bør forklare omfanget for rapporteringen og 
hvorfor dette er riktig rapporteringsnivå for selskapet. 
Det finnes tre ulike nivåer for rapportering på omfanget 
av et selskaps karbonutslipp; 

 – Scope 1: Direkte utslipp fra selskapets egne 
operasjoner

I desember avholdes FNs klimakonferanse COP21. 
Konferansen har som mål å få på plass en global avtale om 
begrensning av klimautslipp. 
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 – Scope 2: Utslipp fra energiforbruk kjøpt hos annen 
part

 – Scope 3: Øvrige utslipp generert som følge av 
selskapets drift, inkludert utslipp i oppstrøms og 
nedstrømsaktiviteter i verdikjeden.

 –  Rapporteringen bør demonstrere hvordan selskapet 
måler og følger opp karbonutslipp på kontinuerlig basis. 

 – Rapporten bør verifiseres av en tredjepart for å gi leser 
tillit til at tallene og informasjonen stemmer. 

 – For selskaper hvor nivå/scope 3 benyttes, bør rapporten 
dekke alle de tre nivåene og forklare karbonens 
livssyklus relatert til selskapets drift. Alternativt 
kan selskapet oppgi at de jobber med en helhetlig 
kartlegging av dette. 

Mål og indikatorer
 – Selskaper bør inkludere tydelige mål for reduksjon 
av karbonutslipp, med definert starttidspunkt og 
sluttdato for målsetningen. For eksempel “Redusere 
karbonutslipp med 30% innen 2030, sammenlignet 
med selskapets karbonutslipp for 2010”. Ideelt bør 
målsetninger på CO2 settes for hele konsernet, men 
hvis dette ikke er tilfellet, bør rapporten uttale hvorvidt 
målet gjelder for forretningsenheten eller for drift av 

flere enheter i et land. 

 – Rapporten bør forklare bakgrunnen for målsetningen. 
Eksempelvis om det er i tråd med målsetningen 
for sektoren sett under et, eller nasjonale eller 
internasjonale målsetninger for redusert karbonutslipp. 

 – God rapportering oppgir målsetning, med 
tydelig informasjon om utgangspunktet for 
reduksjonen, starttidspunktet som benyttes som 
sammenligningsgrunnlag, hvordan selskapet ligger an 
i forhold til måloppnåelse på lang sikt og prestasjoner 
i inneværende år. Målsetninger for redusert 
karbonutslipp bør demonstrere langsiktig forpliktelse 
fra selskapet og ha en varighet på minimum fem år.  

Åpenhet og balanse
 – Selskaper bør presenter data som viser reduksjon i 
karbonutslipp i årsrapporten, i tillegg til en eventuell 
enkeltstående rapport på samfunnansvar. 

 – Rapporten bør forklare hvilke fordeler selskaper 
vil kunne få, eller opplever, som følge av redusert 
karbonutslipp. 

Selskaper som rapporterer fordeler ved redusert karbonutslipp fordelt på bransje

Bil

Transport og logistikk

Handel

Diversifisert industri

Helse

Utilities

Gruvedrift

Mat og drikke

Bygg og anlegg

Kjemikalier

Teknologi, media og telekommunikasjon

Olje og gass

Bank, finans og forsikring

Konsumvarer

73%

67%

65%

56%

56%

55%

50%

50%

50%

50%

46%

43%

43%

0%



5 – Metode
Undersøkelsen er global og utføres 
sentralt av KPMGs Centre of 
Excellence innen Climate Change & 
Sustainability Services. På lik linje 
med de 45 deltakende landkontorene 
til KPMG, har KPMG Norge bidratt 
med gjennomgang av rapporteringen 
til de 100 største norske selskapene 
på bærekraft og samfunnsansvar. 
Vår liste er basert på Dagens 
Næringslivs årlige liste med oversikt 
over inntjeningen i Norges største 
selskaper. Dataene ble hentet ut juni 
2015. 

Offentlig tilgjengelig informasjon er 
lagt til grunn for undersøkelsen, og 

selskapene har blitt undersøkt av 
KPMGkontoret tilknyttet landet som 
huser deres hovedkontor. I tilfeller 
hvor selskapet ikke selv rapporterer 
på samfunnsansvar, men henviser til 
morselskapets rapport, er denne 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 i undersøkelsen.
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Anette Rønnov
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T: +47 40 63 97 06 
E: Anette.Ronnov@kpmg.no
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Partner Advisory
T: +47 40 63 92 430 
E: Jan.Erik.Gran.Olsen@kpmg.no



© KPMG 2015. Insert copyright information here. Imagnimus inciis sed maximus, acepedi psandi occum qui coribus et et volumquia volo con pe quis ipsae con experfe 
raerovition pariorem fuga. Ita cores doluptae pro consed mi, ut et adi bea cus sum il magnita tiunteseque sae vel modi rem con errorpor sendiciendes et, optate est, sin 
non pro dolenda nimint ea doluptur sapernatius eum facernam adipit ex es inverferum eventio rempos inus exererum solutet la quia suntotatem explique mi, comnis es 
molut eic tem excestis et ellautes.

kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app


