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Andel virksomheder, som oplever følgende fordele 

ved klimarapportering (pct. af dem, som rapporterer) 

 

 
Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2021. 
Note: n = 123. Kun virksomheder, som klimarapporterer i dag. ”Andre 
steder” (9 pct.) og ”Ved ikke” (13 pct. indgår ikke. 
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Mere end halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer forventer en stigende 
efterspørgsel efter grønne løsninger frem mod 2025. Mange virksomheder 
oplever allerede værdien af klimarapportering på trods af, at der endnu ikke 
er etableret en ensartet måde at opgøre det på. På den baggrund har Dansk 
Erhverv undersøgt, hvilke fordele virksomheder oplever ved klimarapporte-
ring i dag. På trods af de manglende fælles standarder, viser analysen, at 
klimarapportering allerede i dag skaber værdi ved markedsføring af produk-
ter og serviceydelser og i virksomhedens generelle kommunikation. 

Behov for et ensartet og transparent klimarapporteringssprog 

Den grønne omstilling er i fuld gang, og det gælder ikke mindst for 

de danske virksomheder. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer for-

venter hhv. 71 pct. og 59 pct. øget efterspørgsel efter grønne pro-

dukter og serviceydelser frem mod 2025. Klimarapportering er et 

centralt værktøj til at dokumentere virksomheders arbejde med 

grøn omstilling. EU-Kommissionen lancerede den 21. april 2021 Ta-

xonomy Climate Delegated Act1. Den skal sikre ensartethed og 

transparens i virksomhedernes klimarapportering, så flere investe-

ringer går til virksomheder, som kan dokumentere, at de lever op 

til EU’s klimamål. Lige nu gælder det fortsat, at der ikke er et fælles 

klimasprog og rapporteringssystem for danske virksomheder. 

Klimarapportering skaber stor værdi for virksomheder i dag 

På trods af et manglende fælles sprog for klimarapportering, viser 

analysen, at det skaber værdi for de virksomheder, som rapporte-

rer deres performance på de vigtigste klimaindikatorer. Blandt 

Dansk Erhvervs medlemmer, som rapporterer på klima, oplever 

mere end halvdelen (57 pct.), at klimarapportering giver værdi ved 

markedsføring af nye produkter/serviceydelser. Ligeledes oplever 

53 pct. af virksomhederne, at det er en fordel i den generelle virk-

somhedskommunikation. Desuden nævner mere end hver tredje 

virksomhed, at klimarapportering er en fordel i dialogen med of-

fentlige indkøbere (36 pct.) og større private kunder (37 pct.). 

Hver fjerde virksomhed foretager klimarapportering i dag 

Det er langt fra alle virksomheder, som rapporterer på klima i dag. 

Blandt Dansk Erhvervs medlemmer er det således kun 23 pct. som 

i dag foretager klimarapportering (ej vist i figur). Der er en helt ty-

delig tendens til, at de store virksomheder er godt med på klima-

rapporteringen, mens det særligt er de mindste virksomheder, som 

ikke endnu er kommet i gang. 

 

 
1 EU-Kommissionen: https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-
communication_en#csrd 
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