DANSKE
VIRKSOMHEDERS
KLIMAINDSATS
Rapport over en undersøgelse af 1070 danske
virksomheders klimaindsats foretaget for
Arla Foods og Global Compact Network Denmark

Januar 2020

Indholdsfortegnelse
Opsummering .................................................................................................................................3
To ud af tre virksomheder arbejder på at mindske deres klimapåvirkning .....................................4
Samfundsbidrag er den væsentligste motivation for klimaindsatsen .............................................6
Mangel på synlige fordele er de væsentligste barrierer for at reducere .........................................8
En ud af otte virksomheder har konkrete klimamålsætninger ......................................................10
Hver fjerde virksomhed tror på de politiske reduktionsmål for 2030 ............................................13
Baggrund og metode ....................................................................................................................14

2

Opsummering
I en spørgeskemaundersøgelse baseret på 1.070 besvarelser, har danske virksomheder på
tværs af størrelse og branche svaret på spørgsmål om deres indsats for at reducere deres påvirkning af klimaet. Undersøgelsen kan anvendes til at give et øjebliksbillede af de udfordringer
og muligheder, virksomhederne oplever i arbejdet for at mindske klimapåvirkning.
Nøgletal
Ifølge undersøgelsen arbejder 62 procent af de adspurgte virksomheder med at mindske deres
klimapåvirkning. De fleste gør en indsats ved at reducere eller effektivisere deres forbrug af
energi. 70 procent svarer, at virksomhedens indsats skyldes et ønske om at bidrage til et bedre
samfund. Omkring halvdelen anser besparelser, som en af de væsentligste fordele, og hver
tredje gør en indsats for at forbedre virksomhedens omdømme.
Blandt de virksomheder der svarer, at de arbejder med at mindske deres påvirkning af klimaet,
peger flere på udfordringer ved yderligere indsatser for at nedbringe klimapåvirkningen. De væsentligste udfordringer er, at det kræver store investeringer, at der er forhold i produktionskæden, som virksomheden ikke selv har kontrol over, eller at der ikke er efterspørgsel hos deres
kunder.
30 procent arbejder i øjeblikket ikke med at reducere deres klimapåvirkning, og otte procent er
ikke bekendt med, om deres virksomhed arbejder med det. Blandt årsagerne hertil angiver virksomhederne hovedsageligt, at de ikke ser nogen fordele, de oplever som relevante nok. De største barrierer for at begynde arbejdet er, at det ikke efterspørges hos kunderne, at det ikke gavner deres forretning, eller at virksomheden har andre prioriteringer.
Når det kommer til beregninger og målsætninger for klimapåvirkning, er der tale om væsentligt
færre virksomheder. 11 procent af de adspurgte virksomheder foretager beregninger af virksomhedens CO2-udledning, og 13 procent svarer, at de har sat konkrete målsætninger for at mindske deres udledning. Det er dog kun 5 procent af de danske virksomheder, som både beregner
og har sat konkrete målsætninger.
Over halvdelen af de danske virksomheder vurderer, at det er muligt for deres egen virksomhed
at blive klimaneutral. Mange angiver dog en række forbehold og peger på omstændigheder, de
ikke selv har kontrol over. I undersøgelsen har virksomhederne også forholdt sig til den politiske
målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent inden 2030. Adspurgt direkte om de tror på, at det politiske flertals ambition kan lykkes, svarer 24 procent ja, men de fleste har ikke tiltro til, at det kan nås.
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er initieret af Arla Foods og Global Compact Network Denmark, og den er udført
af Advice. Undersøgelsen blev udført i december 2019, hvor cirka 77.000 private virksomheder
med dansk CVR-nummer modtog et spørgeskema med konkrete svarmuligheder og i nogle tilfælde mulighed for at angive fritekst. Svarprocenten for undersøgelsen er cirka to procent, og
spredningen i brancher og virksomhedsstørrelse er tilnærmelsesvis repræsentativ. Kategoriseringen af branche og størrelse er baseret på data fra Danmarks Statistik.

3

To ud af tre virksomheder arbejder
på at mindske deres klimapåvirkning
Flertallet af danske virksomheder angiver, at de arbejder for at mindske
deres påvirkning af klimaet. Det sker typisk gennem reduktion af energiforbrug og energieffektivisering.
62 procent arbejder for at mindske deres klimapåvirkning, og her trækker virksomheder med 50
medarbejdere og derover gennemsnittet op. Fire ud af fem større virksomheder er i færd med at
mindske deres udledning af CO2 og andre drivhusgasser.
Virksomheder i brancherne industri og landbrug angiver oftere end øvrige virksomheder, at de
arbejder for at mindske påvirkningen af klimaet. I disse brancher er det cirka 70 procent af virksomhederne, som efter eget udsagn arbejder for at mindske klimapåvirkningen.

62%

30%

8%

Ja

Nej

Ved ikke

Spørgsmål: Arbejder din virksomhed for at mindske påvirkningen af klimaet?
Påvirkningen af klimaet skal forstås som din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Antal besvarelser: 1.070

Mest populære klimatiltag er reduktion af energiforbrug og energieffektivisering
Blandt de 660 virksomheder, som arbejder for at nedbringe deres påvirkning af klimaet, er reduktion af energiforbrug den mest gængse måde at arbejde med tiltagene på. Energieffektivisering er nummer to.
Forskellige brancher fokuserer på forskellige typer af klimaløsninger. Fx arbejdes der relativt
mere med energieffektivisering i landbruget end indenfor handel og transport. Omvendt arbejder
handel og transport i højere grad med at stille krav til deres underleverandører.
Virksomhedens størrelse betyder også noget. Fem ud af ti virksomheder med ti ansatte og derover investerer i ny teknologi sammenlignet med cirka tre ud af ti for samtlige danske virksomheder, hvoraf en meget stor andel har under ti ansatte.

I undersøgelsen har det også været muligt at give svar i fritekst. Af de virksomheder, der arbejder med at reducere deres klimapåvirkning på andre måder, nævnes oftest affaldssortering og
genanvendelse af materialer.
Fritekstsvarene afslører også, at nogle af adspurgte virksomheder arbejder med at mindske påvirkningen af klimaet mere indirekte. Det gør de typisk ved at rådgive andre virksomheder om
klimatiltag.

Reduktion af energiforbrug

62%

Energieffektivisering

46%

Investeringer i ny teknologi

32%

Reduktion eller ændringer i transportbehov

27%

Konvertering til vedvarende energikilder

25%

Krav til underleverandører

18%

Investeringer i klimakompensation

5%

Andet, angiv venligst:
Ved ikke

22%
2%

Hvordan arbejder din virksomhed med at mindske påvirkningen af klimaet?
Vælg mindst et svar. Antal besvarelser: 660
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Samfundsbidrag er den væsentligste motivation for klimaindsatsen
70 procent af de adspurgte virksomheder, som arbejder for at reducere
deres påvirkning af klimaet, gør det for at bidrage til et bedre samfund.
Den væsentligste barriere for at gøre yderligere er, at de følgende reduktioner ikke er lavthængende frugter.
660 ud af de 1.070 adspurgte virksomheder arbejder med at nedbringe deres påvirkning af klimaet. Blandt dem, er den mest udbredte bevæggrund, at de ønsker at bidrage til et bedre samfund eller mindske det negative aftryk på verden. Ligeledes tænker næsten halvdelen af virksomhederne på at opnå besparelser gennem ressourceoptimering.

Bidrag til et bedre samfund / mindske negativt aftryk på verden

70%

Besparelser gennem ressourceoptimering

48%

Forbedret omdømme

35%

Forbedret positionering på markedet

21%

Flere eller nye forretningsområder

11%

Bedre politiske rammevilkår for virksomheden

11%

Mersalg i tillæg til vores øvrige produkter/ydelser

10%

Forbedrede muligheder for at tiltrække arbejdskraft

6%

Andet, angiv venligst:

6%

Ved ikke

3%

Hvad anser du som de væsentligste fordele ved, at din virksomhed arbejder for at nedbringe påvirkningen af klimaet?
Vælg mindst et svar. Antal besvarelser: 660

Forbedret omdømme og positionering er de tredje- og fjerdestørste bevæggrunde til at mindske
klimapåvirkningen med henholdsvis 35 procent og 21 procent af besvarelserne. Omkring hver
tiende ser nedbringelsen af deres klimapåvirkning som en måde at få flere eller nye forretningsområder. Fritekstsvarene dækker over ord som ”sund fornuft” og ”økonomi”.
De større virksomheder med mindst 50 ansatte angiver i lidt højere grad forretningsstrategiske
forhold som en fordel ved at reducere deres klimapåvirkning. Her oplever seks ud af ti forbedring
af deres omdømme som en fordel.
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Barriererne for en større indsats er typisk økonomi og flere led i produktionskæden
For de virksomheder, som allerede er i gang med at nedbringe deres klimapåvirkning, er barriererne for yderligere reduktioner mangeartede. Flest svarer, at det kræver for store investeringer,
eller at der er forhold i produktionskæden, som virksomheden ikke har kontrol over.

Det kræver for store investeringer

32%

Der er forhold i produktionskæden,som min virksomhed ikke har kontrol over

26%

Det efterspørges ikke blandt kunderne

22%

Der er ikke penge at tjene på det

21%

Der mangler teknologiske fremskridt

21%

Der mangler viden om fremgangsmåden

19%

Der er for få krav fra politikerne
Der er andre prioriteringer, som min virksomhed vægter højere
Det er uoverskueligt
Andet, angiv venligst:
Ved ikke

14%
9%
7%
12%
9%

Hvad anser du som de væsentligste barrierer for, at din virksomhed kan nedbringe påvirkningen
af klimaet (yderligere)?
Antal besvarelser: 660

Dette mønster er endnu tydeligere blandt de større virksomheder, hvor lidt over fire ud af ti mener, at det kræver for store investeringer, og lidt under fire ud af ti mener, at det kræver mere
indflydelse på led i produktionskæden.
Blandt de 12 procent, som har svaret ”Andet”, angives der i fritekstsvarene også beskatning, afgifter og lovgivning som de væsentligste barrierer. Enkelte angiver, at de allerede har reduceret
så meget, som de mener er muligt.
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Mangel på synlige fordele er de væsentligste barrierer for at reducere
Virksomheder, der ikke arbejder for at mindske deres klimapåvirkning,
ser typisk ingen relevante fordele. Den væsentligste barriere er, at det
ikke opleves som fordelagtigt for virksomhedernes forretning.
Ud af de 1070 adspurgte virksomheder i denne undersøgelse er der 410 virksomheder, der enten ikke arbejder med at reducere deres klimapåvirkning, eller ikke er bekendt med det.
I denne undersøgelse er de 410 blevet spurgt, hvilke fordele det kunne give, hvis de skulle gå i
gang med at reducere deres klimapåvirkning. Og her svarer 40 procent, at de slet ingen fordele
ser.
Godt hver fjerde ser en potentiel fordel i at bidrage til en bedre verden. 17 procent ser en fordel i
at kunne få et bedre omdømme, mens 15 procent anser besparelser gennem ressourceoptimering som en potentiel fordel.

Jeg ser ikke nogen fordele, der er relevante nok

40%

Bidrag til et bedre samfund / mindske negativt aftryk på verden

26%

Forbedret omdømme

17%

Besparelser gennem ressourceoptimering

15%

Forbedret positionering på markedet
Mulighed for flere eller nye forretningsområder

7%
4%

Bedre politiske rammevilkår for virksomheden

3%

Mersalg i tillæg til vores øvrige produkter/ydelser

2%

Forbedrede muligheder for at tiltrække arbejdskraft

2%

Andet, angiv venligst:
Ved ikke

10%
12%

Hvilke fordele kunne det give, hvis din virksomhed besluttede sig for at nedbringe påvirkningen
af klimaet?
Vælg mindst et svar. Antal besvarelser: 410

Barriererne for at begynde er mangeartede, men bærer præg af samme grundholdning
Mange mener, at det ikke er en forretningsmæssig fordel at arbejde for at mindske virksomhedens klimapåvirkning. Barriererne er eksempelvis, at der ikke er efterspørgsel blandt kunderne,
at der ikke er penge at tjene, eller at virksomheden har andre prioriteter.

Det efterspørges ikke blandt kunderne

27%

Der er andre prioriteringer, som min virksomhed vægter højere

20%

Der er ikke penge at tjene på det

19%

Der er forhold i produktionskæden, som min virksomhed ikke har kontrol over

15%

Der mangler viden om fremgangsmåden

13%

Det kræver for store investeringer

12%

Der mangler teknologiske fremskridt

11%

Det er uoverskueligt
Der er for få krav fra politikerne

6%
2%

Andet, angiv venligst:
Ved ikke

19%
15%

Hvad anser du som de væsentligste barrierer for, at din virksomhed kan nedbringe påvirkningen
af klimaet?
Vælg mindst et svar. Antal besvarelser: 410

Blandt de 19 procent, der svarer ”Andet”, afslører fritekstsvarene, at nogle mener, at de ikke kan
reducere deres klimapåvirkninger yderligere.
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En ud af otte virksomheder har konkrete klimamålsætninger
13 procent af de adspurgte virksomheder har sat konkrete målsætninger
for at reducere udledningen af drivhusgasser, og 11 procent har foretaget beregninger af udledningen. Dog har kun 5 procent både sat konkrete målsætninger og foretaget beregninger.
Lidt over en ud af ti danske virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, har foretaget beregninger af deres udledning af drivhusgasser. Blandt de 62 procent, som angiver, at de arbejder med at reducere deres klimapåvirkning, svarer 18 procent, at de måler virksomhedens udledning.
Beregninger er mest udbredt blandt de større virksomheder med mindst 50 ansatte, hvor tre ud
af ti virksomheder har foretaget beregninger. Samme mønster gør sig gældende i forhold til at
sætte konkrete målsætninger for virksomhedens reduktion af deres udledning.
Mål og målsætninger er dog ikke nødvendigvis det samme. Det er således omtrent hver tyvende
virksomhed, som både sætter konkrete målsætninger og udfører beregninger.

86%
84%

13%

11%
3%

Ja

Nej

3%

Ved ikke

Ja

Måler din virksomhed eller har din virksomhed foretaget beregninger af virksomhedens udledning af CO2 og/eller andre drivhusgasser?

Nej

Ved ikke

Har din virksomhed sat konkrete målsætninger for at reducere udledningen af CO2
og andre drivhusgasser?
Antal besvarelser: 1.070

Antal besvarelser: 1070
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Stor spredning blandt konkrete målsætninger
De 136 virksomheder, som har sat konkrete målsætninger for at reducere udledningen af drivhusgasser, udgør en lille delmængde af undersøgelsen. Forskelle i branche og størrelse er derfor ikke større end den statistiske usikkerhed, og der kan kun tales om overordnede tendenser.
Der er stor spredning i, hvor stor en reduktion virksomhederne arbejder med. Mere end halvdelen sigter efter en reduktion på over 25 procent. 13 procent sigter efter en reduktion på mellem
75 og 100 procent. En tredjedel kender ikke til den konkrete procentsats i virksomheden eller har
konkrete klimamålsætninger, som ikke omfatter en reduktion af drivhusgasser.

0-9 procent

6%

10-24 procent

18%

25-49 procent

18%

50-74 procent

10%

75-100 procent

13%

Ved ikke

35%

Har din virksomhed sat tal på, hvor mange procent
virksomheden agter at reducere udledningen med?
Antal besvarelser: 136

Halvdelen af de virksomheder, som svarer, at de har sat konkrete målsætninger, har sat årstal
på, hvornår reduktionen skal have fundet sted. Virksomhederne angiver årstal fra 2015-2050, og
langt de fleste forventer at være i mål senest i 2030. De to spørgsmål indikerer tilsammen, at
nogle fokuserer på kortsigtede delmål, mens andre fokuserer på langsigtede ”endelige” mål.

51%

37%

12%

Ja

Nej

Ved ikke

Har din virksomhed sat årstal på, hvornår reduktionen skal have fundet sted?
Antal besvarelser: 136
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En fjerdedel af virksomhederne med konkrete målsætninger angiver, at de kun lige er startet
med arbejdet. 46 procent angiver, at de er ”godt i gang”, hver tiende mener, at de er tæt på mål,
8 procent af de 136 virksomheder, der har afgivet besvarelser, fortæller at de er i mål. Kun 3 procent angiver, at de endnu ikke er gået i gang.

Vi er ikke gået i gang endnu

3%

Vi er kun lige startet

24%

Vi er godt i gang
Vi er tæt på mål
Vi er i målet
Ved ikke

46%
10%
8%
10%

Hvor langt er din virksomhed fra at indfri jeres målsætninger?
Antal besvarelser: 136
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Hver fjerde virksomhed tror på de
politiske reduktionsmål for 2030
Hver fjerde danske virksomhed tror, at Danmark kan nå en CO2-reduktion på 70 procent i 2030. Seks ud af ti danske virksomheder tror, med
visse forbehold på, at de selv kan blive klimaneutrale.
Et stort flertal af de politiske partier har i 2019 vedtaget en målsætning om at reducere Danmarks klimapåvirkning med 70 procent i 2030. Denne undersøgelse viser i et øjebliksbillede, at
knap hver fjerde danske virksomheder tror, at denne ambition er mulig at nå. De større virksomheder tror i højere grad på målet, hvor det gælder cirka tre ud af ti.

56%

24%

18%
2%

Ja

Nej

Ved ikke

Jeg kender ikke til de
omtalte ambitioner

Tror du, at det er muligt for Danmark at nå i mål med regeringens ambition om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030?
Antal besvarelser: 1.070

Knap to ud af tre mener, at det helt klart eller med forbehold er muligt for deres egen virksomhed
at blive klimaneutral. Mange peger dog på, at der er faktorer, de ikke selv har kontrol over. Indenfor landbrug er det cirka otte ud af ti, som efter eget udsagn tror på virksomhedens mulighed
for at blive klimaneutral. Indenfor industri er det fire ud af ti, og inden for information og kommunikation er det en ud af fire. Der er ikke nogen signifikant forskel blandt virksomhedsstørrelser.

Ja, helt klart

13%

Ja, i nogen grad

16%

Ja, men vi er afhængige af forhold, vi ikke selv har kontrol over

20%

Ja, men vi er afhængige teknologiske fremskridt
Ja, men vi er afhængige af politisk opbakning

8%
5%

Nej
Ved ikke

24%
14%

Tror du på, at din virksomhed kan blive klimaneutral?
Ordet ’klimaneutral’ henviser til, at din virksomhed samlet set ikke påvirker klimaet med drivhusgasser. Dette kan opnås på flere måder, fx ved at virksomheden minimerer sin direkte udledning samtidig med, at den optager den samme mængde drivhusgasser, som
den udleder eller ved på andre måder at kompensere for sin udledning. Antal besvarelser: 1.070
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Baggrund og metode
Denne undersøgelse af danske virksomheders klimaindsats baserer sig
på en spørgeskemaundersøgelse med 1.070 danske virksomheder fordelt mellem forskellige brancher og størrelser.
Undersøgelsen er initieret af Arla Foods og Global Compact Network Denmark, og den er udført
af Advice. I perioden 3. til 16. december 2019 har Advice sendt invitationer ud via e-mail til cirka
77.000 private danske virksomheder i CVR-registret. Med 1070 besvarelser er svarprocenten
cirka to procent, når der korrigeres for de 14 procent af tilfældene, hvor e-mailadressen ikke var
gyldig.
Invitationer er sendt til alle virksomhedsstørrelser og brancher med undtagelse af offentlige virksomheder og ikke-kommercielle private foreninger. Der er foretaget kvotestyring i forhold til virksomhedernes størrelse og branche med henblik på at sikre en stikprøve, som repræsenterer virkelighedens fordeling af virksomheder videst muligt.
Stikprøvens fordeling af brancher
Brancheklassifikationerne er udvalgt på baggrund af CVR registrets ”DB07 – standard 10: Dansk
Branchekode DB07, v3:2014-, 10 gruppering”, som benyttes af Danmarks Statistik. Der tages
forbehold for, at virksomheder og foreninger kan være blevet registreret i CVR-kategorier, som
ikke svarer til det, de reelt laver.
For nogle brancher er der en overrepræsentation i undersøgelsen i forhold til branchernes reelle
andel af samtlige danske virksomheder. Det gælder eksempelvis brancherne landbrug og kommunikation. For andre er der en underrepræsentation, hvilket ses for eksempelvis ejendomshandel og erhvervsservice.
Samlet set vurderes der at være tilstrækkelig spredning på tværs af brancher til, at konklusionerne er valide og kan siges at udgøre en repræsentation af danske virksomheder, som de er
flest.
I undersøgelsen er det for alle spørgsmål blevet undersøgt, om der er særlige forskelle brancherne imellem. Forskelle er kun nævnt i rapporten, hvis de er signifikante og væsentlige.
Branchefordeling ifølge
Danmarks Statistik

Stikprøve

Afvigelse
8%

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9%

17 %

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

7%

10 %

3%

Bygge og anlæg

11 %

10 %

-1 %

Handel og transport (inkl. fx engros-/detailhandel, fødevarer, hotel, restaurant, autoværksted, mv.)

24 %

24 %

0%

Information og kommunikation

6%

12 %

6%

Finansiering og forsikring

4%

2%

-2 %

Ejendomshandel og udlejning

10 %

5%

-5 %

Erhvervsservice

19 %

10 %

-9 %

Kultur, fritid og anden service (inkl. fx teater, museum, frisørsalon, fitness, guldsmed, hushjælp, spillevirksomhed, mv.)

9%

10 %

1%

Stikprøvens fordeling i brancher

Stikprøvens fordeling af virksomhedsstørrelse
Fordelingen af virksomhedstørrelse afspejler tilnærmelsesvis fordelingen ifølge Danmarks Statistik. Dog er der en overrepræsentation af større virksomheder og en underrepræsentation af
små virksomheder, herunder også enkeltmandsvirksomheder.
Overrepræsentationen af større virksomheder kan anses som en metodisk styrke for undersøgelsen, idet de større virksomheder ofte også er dem, som har størst indflydelse på klimapåvirkningen.
Samlet set vurderes fordelingen af virksomheder at ramme en balance mellem på den ene side
hensynet til at vise en repræsentation af danske virksomheder, som de er flest, og på den anden
side hensynet til, at de større virksomheder i praksis har størst betydning for den samlede klimapåvirkning.
I undersøgelsen er det for alle spørgsmål blevet undersøgt, om der er særlige forskelle virksomhedsstørrelserne imellem. Forskelle kun nævnt i rapporten, hvis de er signifikante og væsentlige.

Virksomhedernes fordeling
ifølge Danmarks Statistik

Stikprøve fordeling i undersøgelsen

Afvigelse,
procentpoint

Ingen ansatte ud over mig

46 %

35 %

-11 %p

1-9 ansatte

47 %

43 %

- 4 %p

10-49 ansatte

6%

14 %

8 %p

1%

6%

5 %p

0,3 %

2%

2 %p

50-249 ansatte
250 ansatte eller derover

Stikprøvens fordeling, virksomhedsstørrelse
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Kontakt
Advice A/S
Lasse Skjoldan, Senior Advisor
Telefon 28 24 35 16
Lasse.s@adviceas.dk

