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Rapportere og 
kommunisere

«Ingen verksemder kan 
eksistere i isolasjon»

Vi er prisgitt aktive eller 
passive interessentar 
rundt oss.



Rapportere og 
kommunisere

«Vi sitter på teknologi, kunnskap og erfaringer som er nyttige for å 
løse mange av de utfordringene [...]» Jon Vea, NHO

1. Identifisere desse fordelane
2. Kommunisere kva berekraftsmål du treff i forretningsmodellen
3. Auke folks kunnskap om dine fortrinn

«Folks inntrykk vert din dom. Ikkje på alt du har gjennomført, men 
korleis du greier å kommunisere det.» 



Rapportere og 
kommunisere

«Vi sitter på teknologi, kunnskap og erfaringer som er nyttige for å 
løse mange av de utfordringene [...]» Jon Vea, NHO

1. Strategisk forretningsutvikling
2. Intern opplæring
3. Marknadsføring

«Folks inntrykk vert din dom. Ikkje på alt du har gjennomført, men 
korleis du greier å kommunisere det.» 



Typology of environmental strategies 
(Delmas & Burbano, 2011).



Rapportere og
kommunisere

Etikklovutvalet

“Lovutkastet bygger på internasjonal konsensus om kravene til ansvarlig næringsliv og

norske tradisjoner for åpenhet og innsyn. Det tar utgangspunkt i at regjeringen i dag forventer

at alle norske selskaper opptrer ansvarlig og kjenner til og etterlever FNs veiledende

prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for 

flernasjonale selskaper. Lovforslaget vil også være et bidrag til Norges og norske

virksomheters arbeid for å nå FNs bærekraftsmål – særlig mål nr. 8 (anstendig arbeid og

økonomisk vekst) og nr. 12 (ansvarlig forbruk og produksjon).”



Rapportere og
kommunisere

Utfordringar:

Kjelder:

Globalreporting.org
UNEP.org

KPNG

Obligatorisk rapportering kun for store selskap 
(medan 90 % er SMB)

Lite utvikla og få implementerte standardar for kvar industri, 
sektor, bransje

Svært varierande regelverk i ulike land

Manglande tillit til å dele informasjon i marknadane og i ulike 
land

Ikkje kompatible standardar mellom land

Mangel på konsensus om kva som skal rapporterast og om det er 
frivillig eller ikkje



Rapportere og 
kommunisere

«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.»



Foto: Heiko Junge / NTB scanpix



Rapportere og 
kommunisere Lovkrav
Allmennaksjeselskap, børsnotert, bank, finansinstitusjon, e.l.
1. må vere del av årsmelding eller så
2. må årsmeldinga vise til separat samfunnsansvarsrapport
3. Utvikle retningslinjer og rapportsystem

1. Interessentdialog
2. Vesentligheit
3. Risiko, moglegheit og strategi
4. Mål og indikatorar
5. Openheit og balanse
6. Leverandørar og verdikjede
7. Styringssystem for samfunnsansvar (Governance)





Rapportere og 
kommunisere GRI standard

Global Reporting Initiative



Rapportere og 
kommunisere GRI standard

Global Reporting Initiative

The business case for integrating sustainability into operations has been well
documented over the last 15 years. However, it is only through transparent 
reporting and communicating about your sustainability work, performance and 
progress towards your goals that you can capture the value of sustainability.
Without communication, how could you build reputation and trust? And how could
you attract new capital or build competitive advantage if you did not communicate
with stakeholders? (globalreporting.org)
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Global Reporting Initiative



Rapportere og 
kommunisere GRI standard

Global Reporting Initiative



Rapportere og 
kommunisere ESG-analyse (Finansrapport)

«companies that perform well
on material ESG factors
significantly outperform peers 
with poor performance on
these issues»
Khan, Serafeim, Yoon; Corporate Sustainability: First Evidence on
Materiality. The Accounting Review 1 November 2016; 91 (6): 1697–
1724. doi: https://doi.org/10.2308/accr-51383

Miljø, sosial og styring
(ESG reporting for investors)

While ESG factors are at times called
“non-financial” or “extrafinancial”, how a 
company manages them undoubtedly has
financial consequences. They can impact
■ Access to capital
■ Cost savings and productivity
■ Risk management
■ Revenue growth and market access
■ Brand value and reputation
■ License to operate
■ Human capital
■ Employee retention and recruitment
■ Company value as an acquisition target
■ Ability to acquire other high-quality
companies
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God praksis

Skildre korleis berekraft påverkar din langsiktige forretningsmodell, risiko og moglegheiter, 
verdikjeder, samfunnsrolle, osb.

Presentere dine resultat med referanse til nasjonale og internasjonale tilhøve og 
berekraftsmål, og forsøk å kommunisere omfanget på ditt (eventuelle) bidrag til bærekraft

Presentere di forståing av berekraftig utvikling. Ver objektiv. Bruk lett tilgjengeleg 
informasjon og tiltak for bærekraftig utvikling for temaa i rapporten din
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Sjekkliste “Interessentane”

Rapporten din bør svare på interessentars forventningar, uro,
retningslinjer og relevante standardar

Ei slik «interessentanalyse» kan vere disposisjonen i rapporten din

Kartlegg og skildre dei interessentane du kanskje må stå til ansvar for



Sjekkliste «Stridsspørsmål» (Issues)
Ta omsyn til aktuelle tema og problem som representerer betydelig risiko for 
din organisasjon og driftsområde

Ta omsyn til dei viktigaste berekraftsinteressene, tema og indikatorar som 
interessentane kan vere opptekne av

Ta omsyn til hovudtemaa og moglege utfordringar for sektoren eller regionen 
slik konkurrentar eller t.d. ekspertar ser det

Vurdere relevante lover, forskrifter, internasjonale avtalar eller frivillige 
avtalar med strategisk relevans for deg og dine interessentar



Sjekkliste «Kva er nok?»

Ta omsyn til verknader i og utanfor organisasjonen din

Omtal og prioriter all relevant informasjon som dekker «stridsspørsmåla» og 
«interessentanalysen»

Ikkje utelat relevant informasjon som kan påverke interessentars vurderingar 
eller avgjerder, eller som handlar om alvorlege økonomiske, miljømessige 
eller sosiale konsekvensar
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