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Denne guide skal fungere som inspirationsmateriale

til, hvordan man kommer i gang med ESG. Særligt

danske SMV'er inden for industrien og forbrugsvarer. 

Fra 2024 frem til 2028 stilles der gradvist højere krav

til afrapportering omkring ESG, som er

virksomhedernes arbejde med at mindske aftrykket på

miljø (Environment), samfund (Social) og deres politik

omkring ledelse (Governnance). 

Kravene gælder først børsnoterede og store

virksomheder og dernæst børsnoterede SMV'er.

SMV'er der ikke er børsnoterede vil ikke blive omfattet

af kravene men virksomheder som leverer til og

samarbejder med de store virksomheder skal kunne

afrapportere mange af tallene som kravene omfatter. 

Med kravene følger en rapporteringsstandard kaldet

ESRS som vedtages juni 2023. 

For at komme de nye standarder i forkøbet er det

vigtigt for børsnoterede SMV'er at påbegynde arbejdet

med ESG. Andre SMV'er bør ligeledes påbegynde dette

arbejde. 

Hvorfor ESG?

Udledning af CO2 Scope 1 og 2 (90,3%)

Arbejdsulykker (80,6%)

Energiforbrug (74,2%)

Kønsdiversitet i organisationen (74,2%)

Kønsdiversitet i direktionen og  bestyrelsen (71,0%)

Udledning af CO2 Scope 3 (64,5%)

Vandforbrug (61,3%)

Guiden bygger på et projekt hvor man undersøgte hvad

best practice er blandt 31 af de store børsnoterede

danske virksomheder.  Studiet var afgrænset til

sektorerne industri og forbrugsvarer.

Der blev undersøgt for om der er forskel mellem de to

sektorer, når man ser på hvilke nøgletal der

afrapporteres. En optælling af 21 ESG-nøgletal viste at

der ikke er forskel på hvilke nøgletal der prioriteres. I

stedet fandt man frem til at følgende nøgletal, uanset

sektor, vægtes højest baseret på hyppighed: 

Hvad er best practice?



CO2 Scope 1 og 2 

Sociale nøgletal som arbejdsulykker,

kønsdiversitet, lønforskel og sygefravær

Energiforbrug 

Vandforbrug 

Derudover det data som eksisterer eller er nemt at

fremskaffe

Hvilke tal der er relevante at afrapportere til de

store virksomheder I samarbejder med?

Hvilke tal der er relevante at afrapportere i

forhold til den sektor I befinder jer i - hvor

efterlader I store aftryk? 

Som SMV kan det være svært at komme i gang med

alle 21 nøgletal på én gang. Derfor foreslår vi ud fra

vores resultater og interview med ESG-konsulent

Jesper Andersen fra Roesgaard - at I som virksomhed

laver følgende prioritering:

1.

2.

3.

4.

5.

Før I går i gang med ESG bør I berette om jeres arbejde

med Verdensmålene og samfunds- og ledelsesansvar

men uden konkrete data. På sigt skal I forholde jer til

den nye rapporteringsstandard og inden for alle

områder identificere: 

Hvad starter man med?

Start med at strukturere jeres dataindsamling

eksempelvis i Excel og få udpeget nogle

nøglepersoner der skal koordinere og styre

indsamlingen

Følgende data kan I med fordel selv fremskaffe: CO2

Scope 1 og 2 vha. Klimakompasset. Nøgletal på de

ansatte bør kunne hentes fra virksomhedens løn- og

personaledata

Energi- og vandforbrug kan alt efter virksomhedens

størrelse fremskaffes med eller uden hjælp fra

eksterne konsulenter

Tjek også hvilke andre nøgletal I allerede har data

på, dem kan I med fordel inkludere 

Kommuniker jeres arbejde med Verdensmålene og

ESG ind i en bæredygtighedsrapport og/eller på jeres

hjemmeside

Er I en mindre virksomhed så kan arbejdet med ESG

gribes således an:

1.

2.

3.

4.

5.

Hvordan kommer man i
gang?
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