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VORES SAMFUNDSANSVAR
JP/Politikens Hus betragter oplysning 
gennem udgivelse af frie medier som sit 
absolut vigtigste bidrag til samfundet. Det er 
essentielt for vores demokrati, at pålidelige 
og uafhængige medier sikrer folkeoplysning 
på et faktabaseret grundlag. Stormen på den 
amerikanske Kongres 6. januar 2021 var en 
uhyggelig påmindelse om, hvor galt det kan 
gå, når politikere og sociale medier bom
barderer samfundet med løgn og misinfor
mation. Selv verdens største demokrati kan 
rystes i sin grundvold. 

JP/Politikens Hus tager et aktivt ansvar 
for, at borgerne har medier, som pålideligt 
rapporterer og oplyser om væsentlige sam
fundsforhold og dermed skaber et faktuelt 
og vidensbaseret grundlag for den demokra
tiske debat.

Redaktionel uafhængighed hviler på øko
nomisk uafhængighed, og derfor er økono
misk bæredygtighed den helt grundlæggen
de forudsætning for vores evne til at udfylde 
vores samfundsrolle.

Ud over at sikre redaktionel uafhængig
hed igennem økonomisk bæredygtighed, 
bærer vi også et bredere samfundsansvar. Vi 
ønsker at være en ordentlig virksomhed, der 
prioriterer medarbejdernes sundhed, trivsel 
og udvikling. Og en virksomhed, som tager 
ansvar for, at vi ikke belaster klima og miljø 
unødigt. Vi støtter bestræbelserne på at 

skabe en global, bæredygtig udvikling, men 
i forlængelse af vores redaktionelle frihed og 
uafhængighed ønsker vi ikke at gøre os selv 
til en del af politisk definerede ambitioner 
som f.eks. FN’s verdensmål, uanset hvor 
sympatiske de måtte være.  

Når det er sagt, vil vi klart lade os inspi
rere af de globale målsætninger – og sigte 
efter en række af dem. Ikke mindst dem, 
der handler om at reducere den menneske
skabte CO2udledning. 

Vores egen målsætning er, at vi hvert år 
reducerer vores udledning, og at vi ultima
tivt stræber efter klimaneutralitet. Derfor 
er det også tilfredsstillende, at vi fra vores 
basisår, 2018 til 2020 har reduceret vores 
samlede direkte og indirekte CO2udledning 
med 30 pct., når vi indregner godskrivning 
i overensstemmelse med GHGprotokollen. 
Det betyder, at vi modregner for køb af grøn 
strøm igennem de såkaldte REC-certifikater, 
ligesom vi modregner for genanvendelse af 
overskydende materialer fra vores virksom
hedsdrift, herunder af trykplader, papir, 
madaffald m.v.

I 2020, hvor vores CO2udledning blev 
reduceret med 20 pct. forhold til året før, 
skyldes nedbringelsen især lavere udledning 
fra vores brug af datacentre, færre flyrejser 
og lavere papirforbrug som følge af frasalget 
af vores lokalaviser.

CO2e, scope 1
CO2e, scope 2*
CO2e, scope 3*
Samlet CO2-udledning
Elforbrug
Andel kompenseret med REC certifikater
Papirforbrug
Brændbart affald
Andel af affald, der genanvendes
Andel af egne køretøjer i distributionen,  
der er eldrevne
Medarbejder engagement 
Antal elever og praktikanter
Kønsdiversitet i koncernen
Kønsdiversitet blandt ledere
Sygefravær
Kønsdiversitet i bestyrelsen
Skattebetaling

tons
tons
tons
tons
MWh
pct.
tons
tons
pct.

pct.
ud af 5
pct. af FTE
pct.
pct.
pct.
pct. kvinder
mio. DKK

01
01
01
01
-
-
-
-
90

100
-
-
40
40
-
33
-

926
539

13.235
14.700

8.492
93

11.685
150

90

84
4,24
4,72

39
37

-
16,7
65,3

993
863

16.605
18.461

7.932
86

18.246
141

84

65
4,19
4,42

39
35
3,2

16,7
84,7

1.203
3.497

16.206
20.906
7. 953

2
20.242

155
84

50
-

4,22
39
35
2,7

16,7
38,3

- 23 pct.
- 85 pct.
- 18 pct.
- 30 pct.

+7 pct.
+91 pct.-point

- 42 pct.
- 3 pct.

+6 pct.-point

+34 pct.-point

Enhed Mål 
2025

2020 2019 2018 Ændring
2018-2020
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* Inklusive godskrivning for REC certifikater samt godskrivning for genanvendelse.
1  Disse mål er netto – efter godskrivning.
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Forretningsbeskrivelse:
JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medie-
virksomheder. Koncernens udgivelser tæller blandt 
andet Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken samt 
nogle af Danmarks toneangivende erhvervsudgivelser, 
Finans og Watch Medier. På vores forlag udgiver vi en 
række af Danmarks og Sveriges mest læste forfat-
tere. Derudover ejer vi Danmarks største onlinebog-
handel, Saxo, der samtidig er en af landets største 
 bogstreamingtjenester. Dertil kommer tryk- og 
distributionsvirksomhed i form af vores trykkerier 
og medejerskab i Dansk Avis Omdeling og 
 Bladkompagniet.

Forsiden: 
Journalist Anders Legarth Schmidt fra Politiken blev 
i januar i år belønnet med Danmarks fornemmeste 
 journalistiske pris, Cavlingprisen, for artikelserien 
’Forbandet ungdom’, hvor han i otte kapitler skriver 
om alvorligt psykisk syge børn og unge fra børne- og 
ungdoms psykiatrisk afsnit B 204 i Glostrup. 

Cavlingprisen uddeles hvert år til en journalist eller en 
gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initia-
tiv og talent i det foregående år. I 2020 modtog Jyllands-
Postens journalister Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl 
prisen for deres artikelserie ’Det store sundhedssvigt’.
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BÆREDYGTIGHED  
I JP/POLITIKENS HUS
Vores arbejde med bæredygtighed fokuserer på 
tre hovedområder: klima, trivsel og diversitet. 
Vi tror på, at grøn omstilling og øget diversitet 
skaber en stærkere og langt mere konkurren
cedygtig virksomhed, og vi er samtidig overbe
viste om, at det skaber en langt mere attraktiv 
arbejdsplads. Vores vigtigste ressource og 
væsentligste konkurrenceparameter er vores 
medarbejdere, og derfor har vi et stort ansvar 
for at sikre de bedste betingelser for deres 
trivsel, sundhed og engagement.

For alle tre fokusområder har vi defineret 
særskilte ambitioner, der er forankret på et 
strategisk niveau i vores organisation. Vores 
årlige CRrapport vil rapportere om udviklin

gen og give en status på vores bæredygtigheds
fokusområder.

2020 har været et vigtigt år for koncernens 
bæredygtighedsarbejde. For at accelerere 
indsatsen har vi indgået et samarbejde med 
The Footprint Firm, som har specialiseret sig i 
rådgivning om virksomheders bæredygtighed, 
og vi har samtidig tilført nye ressourcer til 
området, blandt andet har vi ansat en business 
sustainability analyst. 

For at kvalificere arbejdet inden for trivsel og 
diversitet har vi ligeledes i 2020 styrket vores 
centrale hrfunktion, blandt andet med ansæt
telsen af en hrudviklingschef. 

Klima og ressourcer Trivsel

Vi oplyser borgere 
og bidrager til samfundets opbygning

10-15 nøgle KPI’er på tværs af fokusområder.
Et systemunderstøttet og målbart klimaregnskab.

Diversitet

Formålsniveau

Strategisk niveau

Operationelt niveau

Vi vil ikke efterlade 
et klimaaftryk

Vi vil sikre et sundt, 
trygt og udviklende 

miljø for vores 
medarbejdere

Vi vil afspejle 
vores samfund 

 i medarbejderstaben 



5

JP/Politikens Hus har en 
samlet ugentlig dækning 
på 2,5 mio. personer, 
svarende til 50 pct. af den 
danske befolkning 

Antal medarbejdere 
i koncernen i 2020

2.140

Engagementsscore, ud af 5

4,24

2,5 mio.

Antal bøger trykt 
i Politikens Forlag i 2020

2,5 mio.

Antal fysiske og digitale 
bogenheder sendt afsted 
gennem Saxo i 2020

3,0 mio.

Antal aviser leveret i 2020

50 mio.

Reduktion af CO2 mod 2018 
inkl. godskrivning  

30%

Andel af vores køretøjer 
i distributionen, der er 
eldrevne

84%

Andel af affald,
der genanvendes

90%

JP/Politikens Hus’ 
skattebetaling

65 mio. kr.

1000
1000

1000
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Videnskaben er ikke i tvivl: Verden står over 
for en klimakrise, og 2020 har været endnu et 
år med triste klimarekorder. Vores nuværende 
levevis bidrager til en menneskeskabt global 
opvarmning, der har irreversible konsekvenser 
for kloden og udgør en trussel for menneskers 
liv, trivsel og udvikling. 

Hos JP/Politikens Hus ønsker vi ikke at 
påvirke miljøet og klimaet unødigt, og vi tager 
derfor aktivt ansvar for at mindske vores klima 
og miljøaftryk. Desuden er vi sikre på, at det at 
drive en bæredygtig og klimabevidst forretning 
vil være et afgørende konkurrenceparameter i 
fremtiden. 

Vi har i flere år arbejdet for at nedbringe 
vores klima og miljøpåvirkning. I begyndelsen 
af 2020 besluttede vi, at vi senest i 2025 skulle 
være klimaneutrale med aktiv brug af FNcerti
ficerede kompensationsordninger. Helt konkret 
var ambitionen, at vi hvert år skulle reducere 
vores CO2aftryk og den udledning, vi ikke 
lykkes med at nedbringe, ville vi eliminere gen
nem FN-certificerede CO2reducerende projek
ter udvalgt i samarbejde med rådgivningsvirk
somheden Cowi. For at opnå den højest mulige 
troværdighed ved deklarering af CO2neutrali
tet valgte vi samtidig at anvende den britiske 
specifikation PAS 2060 som grundlag. På den 
baggrund har vi i 2019 og 2020 elimineret 
vores CO2udledning i scope 1 og 2 – altså den 
udledning, vi selv har kontrol over – med en 
investering i et brasiliansk vindmølleprojekt. 

Modregning med brug af CO2reducerende 
projekter er dog omdiskuteret. Blandt andet 
har der været rejst kritik af, at projekterne sjæl
dent er 100 pct. additionelle, altså at projekter
ne ofte ville været blevet gennemført under alle 
omstændigheder. Argumentet er validt, men 
kan dog også påvirke virksomheders lyst til at 
investere i grønne projekter negativt.

Vi overvejer aktuelt, om vi fremover vil inve
stere yderligere i CO2reducerende projekter, 
og har i år undladt at godskrive den elimine

KLIMA OG RESSOURCER

ring, vi ellers har indkøbt. Det står dog klart, at 
vi ikke uden brug af CO2reducerende projekter 
kan nå vores mål om klimaneutralitet i 2025. 
Men det ændrer ikke på den grundlæggende 
målsætning om, at vi kontinuerligt ønsker at re
ducere vores CO2udledning, og i løbet af 2021 
vil vi reformulere vores langsigtede målbillede.

For at sikre fremdrift i vores nedbringelsesar
bejde vil vi i 2021 øge gennemsigtigheden yder
ligere, således at vores baseline, målsætninger 
og indsatser nedbrydes og forankres på hvert 
enkelt forretningsområde. Samtidig vil vi un
dersøge muligheden for at benytte os af viden
skabeligt baseret nedbringelsesmålsætninger 
via ’The Sciencebased Targets Initiative’ (SBTi) 
– en internationalt anerkendt klimainstans, der 
hjælper virksomheder med klart at definere og 
specificere, hvor meget og hvor hurtigt de skal 
reducere deres drivhusgasemissioner, hvis de 
skal leve op til Parisklimaaftalen.

Vores aftryk

For at kunne arbejde aktivt med at nedbringe 
vores aftryk har vi siden 2017 opgjort vores 
CO2udledning i samarbejde med rådgivnings
virksomheden Cowi. Over årene har vi konti
nuerligt arbejdet på at sikre mere retvisende 
og dybdegående data. I år har vi bl.a. inklu
deret det aftryk, Politikens Forlag og Saxo er 
ansvarlige for i henholdsvis produktionen og 
fragt af bøger til videresalg. Ligeledes har vi nu 
inkluderet alle materialer, der indgår i trykpro
cessen, ikke blot papir, trykplader og farve, og 
vi har for første gang beregnet den udledning, 
der sker på baggrund af koncernens indkøb 
af it og telefonihardware samt tjenesterejser 
i taxa. Ligeledes har vi medtaget det fulde 
billede af vores distribution – også den, der 
foretages af tredjepart.

Baselineåret er sat til 2018. For at sikre ret
visende data har Cowi rekalibreret de tidligere 
års opgørelser, således at alle nye kategorier er 



7

udløb i 2021. Selv om et REC-certifikat ikke er 
en garanti for, at strømmen i netop vores stik
kontakter er grøn, var certifikaterne i 2019 den 
mest oplagte mulighed for at sikre mere grøn 
strøm til vores forretninger. Også for RECcer
tifikater har den additionelle effekt været 
diskuteret. Nogle eksperter mener, at man ikke 
bør godskrives for certifikaterne. Den danske 
regering har dog fastholdt, at certifikaterne er 
hensigtsmæssige og bidrager til at nedbringe 
CO2udledning. I et svar til Finans skrev den 
socialdemokratiske energiminister, Dan Jør
gensen i januar 2021: »Systemet bidrager med 
privat finansiering af de samlede indtægter 
for VEproducenter (producenter af vedva
rende energi, red.), hvorved der potentielt er 
mulighed for, at en fortsat VEudbygning kan 
ske med et lavere statsligt tilskud«. I lyset af 
debatten vil vi løbende vurdere og undersøge 
alternativer, der kan garantere leverancen af 
grøn strøm til netop vores lokationer, herunder 
vil vi vurdere de såkaldte power purchasing 
agreements, hvor man som virksomhed indgår 
en direkte kontrakt med et anlæg, der produce
rer vedvarende energi. 

tilbageregnet, og data på udvalgte kategorier er 
blevet mere detaljerede. Desuden har vi sikret, 
at alle vores lokationer og selskaber er inklu
deret, også for år, hvor data ikke tidligere har 
været tilgængelige. 

Den samlede direkte og indirekte udledning 
for JP/Politikens Hus er i 2020 reduceret til 
14.700 tons, svarende til en reduktion på 30 
pct. forhold til 2018, når vi indregner godskriv
ning i overensstemmelse med GHGprotokol
len. Det betyder, at vi modregner for køb af 
grøn strøm igennem de såkaldte REC-certifika
ter (Renewable Energy Certificates), ligesom 
vi modregner for genanvendelse, herunder 
genanvendelse af trykplader, papir, madaffald 
m.v.

Udledninger fra vores elforbrug (scope 2)

REC

20192018

3.019 2.897
3.109

2020

Udledning fra el

2.494

68

2.951

403 215

2.894

Udviklingen i vores drivhusgasudledning

Scope 3 Scope 2 Scope 1

20192018

20.906

16.206

16.605

13.235

18.461

14.700

2020

3.497

863 539
933 926

1.203

Note til figur: Godskrivning dækker udledning med kreditering for køb 
af REC-certifikater samt kreditering for genanvendelse og substitution 
af primære materialer i affaldsfraktionerne.

Scope 1+2:

I 2020 har vores udledning i scope 1 og 2 været 
i alt 1.465 tons. Det er en reduktion på 69 pct. i 
forhold til 2018. Det store fald skyldes primært, 
at vi fra 2019 har købt REC-certifikater med 

Scope 3:

I 2020 har den indirekte udledning i scope 3, 
altså den udledning, vi ikke selv kontrollerer, 
været 13.235 tons, hvilket svarer til en reduk
tion på 18 pct. sammenlignet med 2018, når vi 
godskriver for genanvendelse, herunder genan
vendelse af trykplader, papir, madaffald m.v.  
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Beregningerne af vores udledning er foretaget 
 i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protocol
JP/Politikens Hus’ CO2-emissionsbaseline er beregnet ud fra Greenhou-
se Gas Protocol (GHG), som er verdens mest anvendte standard for 
at beregne udledning af drivhusgasser. CO2-opgørelsen omfatter så 
vidt muligt alle klimaskadelige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto- 
aftalen, herunder kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og en 
række andre klimaskadelige gasser, omregnet til CO2-ækvivalenter 
men i rapporten betegnet CO2 for enkelthed. 
 

Afgrænsning
I JP/Politikens Hus bruger vi såkaldt financial control approach som 
organisatorisk afgrænsning. Det betyder, at drivhusgasudledningen 
dækker de forretninger, hvor JP/Politikens Hus har finansiel kontrol, 
herunder Bladkompagniet, Dansk Avis Omdeling og Infomedia – men 
ikke Børsen, Ritzau, Lasso X og HD-Sydsvenskan. Ejerandelene kan ses 
i tabel 2. Jf. GHG-protokollen er nogle scope 3-kategorier ikke medta-
get i baselineberegningerne, da de enten ikke vurderes relevante, eller 
fordi vi endnu mangler en korrekt kvantificering. Dette er beskrevet i 
tabel 3.  

Beregningsmetoder
Udledningen er beregnet ved at kombinere ’activity based method, 
average data method and spend-based method’.  Data er
trukket fra vores ERP-system, vores centrale bilagshåndteringssystem 

og indhentet fra vores datterselskaber og leverandører. Fordelingen af 
CO2 -udledningen fra scope 1-3 kan aflæses af tabel 4.

Emissionsfaktorer
Cowi står for beregning af vores samlede udledning og også 
for indsamling af emissionsfaktorer. Disse er indsamlet gennem 
leverandørspecifikke environmental product declarations (EPD’er), 
forskningsbaserede life-cycle-analyses (LCA’er), miljøvaredeklaratio-
ner for energi eller fra det britiske ministerium for miljø, fødevarer og 
landdistrikter (Defra). 

Forklaring
GHG-protokollen opdeler udledning i tre scopes. Scope 1 omfatter 
alle direkte udledningskilder, herunder transport i køretøjer, hvor JP/
Politikens Hus’ ejerandel er på 50 pct. eller mere, samt eventuel egen 
varmeproduktion. 

Scope 2 omfatter de indirekte udledning, som vi selv kontrollerer, 
såsom indkøb af elektricitet, fjernvarme og fjernkøl til vores lokationer, 
mens scope 3 omfatter indirekte udledning fra aktiver, vi ikke selv ejer, 
men som vi er ansvarlige for gennem vores værdikæde. 

Scope 3 inkluderer den indirekte udledning fra JP/Politikens Hus’ 
værdikæde, f.eks. trykprocessen, distributionen i transportmidler, vi er 
ansvarlige for eller betaler for, men ikke selv ejer, produktionen af vores 
bøger, forretningsrejser og affald m.v. Det betyder, at hvis alle vores 
leverandører opgjorde deres CO2-udledning, ville denne udledning 
fremgå i deres scope 1 og 2 og dermed blive talt to gange. 

REGNSKABSPRAKSIS

Virksomhed med finansiel kontrol

Ekstra Bladet

Politiken 

Jyllands-Posten 

JP/Politikens Forlag 

Saxo 

Trykkerierne 

Watchmedier

Infomedia

Bladkompagniet

Dansk Avis Omdeling

Politikens Lokalaviser

Ejerandel 

100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct. (opkøbt i 2019)

100 pct.

100 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Frasolgt ultimo 2019

2. Capital goods 

7. Employee commuting

10. Processing of sold products

11. Use of sold products

12. End-of-life treatment of sold products

13. Downstream leased assets

14. Franchises

15. Investments

Forventes at blive kvantificeret og inddraget i de kommende år

Forventes at blive kvantificeret og inddraget i de kommende år

Ikke relevant, eftersom JP/Politikens Hus ikke sælger halvfabrikata

Forventes at blive kvantificeret og inddraget i de kommende år

Forventes at blive kvantificeret og inddraget i de kommende år

JP/Politikens Hus afholder omkostningerne til brændstof for sine leasede biler. 

Derfor er al udledning fra firmabiler rapporteret under scope 1.

Ikke relevant, eftersom JP/Politikens Hus ikke har franchises

Ikke relevant. Kategorien er primært målrettet den finansielle sektor

TABEL 1: EJERANDEL AF DATTERSELSKABER

Scopes

Scope 1

Scope 2

Scope 3:

1. Purchased goods and services 

 3. Fuel- and energy-related activites 

 4. Udstream transportation and distribution

 5. Waste generated in operations

 6. Business Travel

 8. Upstream leased assets

 9. Downstream transportation and distribution

Udledning, total

Tons CO2 (med godskrivning)

926

539

13.235

6.459

1.504

870

-3.285

274

510

6.904

14.700

Tons CO2 (uden godskrivning)

926

3.434

13.235

6.459

1.504

870

-3.285

274

510

6.904

17.595

TABEL 3: JP/POLITIKENS HUS CO2-BASELINE FORDELT PÅ SCOPES 
MED OG UDEN GODSKRIVNING FOR INDKØB AF GRØN EL

TABEL 2: KATEGORIER, DER IKKE ER INKLUDERET I BEREGNINGERNE 
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Reduktionen i scope 3 sker hovedsagelig på 
grund af fald i udledningen fra vores brug af 
datacentre, papir og flyrejser. 

CO2udledningen fra vores brug af datacentre 
er faldet med 54 pct. fra 2018 til 2020. Reduk
tionen har primært været drevet af et skift til 
cloudtjenester frem for energikrævende serve
re samt udskiftning af gammel infrastruktur til 
nyere, som bruger mindre energi. Udledningen 
fra vores forbrug af papir er faldet med 45 pct. 
fra 2018 til 2020, hvilket primært skyldes vores 
frasalg af Politikens Lokalaviser i 2019, som var 
en papirtung aktivitet. Vi har dog stadigvæk en 
tårnhøj tro på det trykte medie, og det er vores 
ambition at fortsætte med at trykke fysiske 
aviser langt ud i fremtiden. Derfor er vi også 
optaget af at trykke og distribuere vores aviser 
på den mest bæredygtige måde.  

Udledningen fra flyrejser er siden 2018 blevet 
reduceret med 80 pct., hvilket skyldes et øget 

Distribution (nedstrøm)

Papir

Trykmaterialer

Bøger

Datacentre

IT og hardware

Fordeling af vores 
CO2-udledning

 i scope 3 

Kantine

Forretningsrejser 

(fly, taxa, bil)

Fragt (opstrøm)

Opstrømsemissioner

42%

11%

12%

11%

3%

3%

3%

2%

5%

9%

fokus på at minimere kortere flyvninger og i 
stedet benytte tog eller bil. Den store redukti
on fra 2019 til 2020 er dog især et resultat af 
covid19pandemien, som selvsagt har begræn
set vores redaktionelle rejseaktivitet. Det må 
forventes, at vi i 2021 – i et år med forventning 
om OL i Tokyo – vil opleve en stigende udled
ning fra vores flyrejseaktivitet.

Distribution, papir, trykmaterialer og bøger 
udgør til sammen 75 pct. af vores CO2udled
ning, og de er derfor vores topprioriterede 
indsatsområder. 

Udviklingen i udledning fra datacentre, papir 
og flyrejser

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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Distribution

Distribution er en transporttung aktivitet og 
også JP/Politikens Hus’ største udledningskilde 
og dermed vores væsentligste klima og miljø
risiko. Vores delejerskab af Dansk Avis Omde
ling (DAO) og Bladkompagniet (BK) bidrager 
til en stor del af udledningen inden for denne 
kategori. De to selskaber omdeler hver dag 
flere tusinde aviser, breve og pakker på tværs 
af landet. I tillæg til vores egne distributions
selskaber benytter vi også tredjepartsdistribu
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tører for at sikre den mest effektive omdeling 
af blandt andet vores bøger og lokalaviser. 
Udledningen fra disse aktiviteter er inkluderet  i 
opgørelsen af vores udledning fra distribution, 
og vi vil i den kommende tid også stille krav til 
grøn omstilling hos vores tredjepartsleverandø
rer af distribution. 

sætte fart på den grønne omstilling netop her. 
Primært i form af et skifte mod elkøretøjer og 
brændstof med lav udledning. De seneste fem 
år har vi arbejdet på at øge andelen af elkøre
tøjer i vores distributionsselskaber og således 
løbende udskiftet vores køretøjer i byområder 
med elcykler og elscootere. Vores oprindelige 
målsætning var at øge elandelen for vores egne 
køretøjer til 75 pct. i 2020, men i løbet af 2020 
er andelen af elkøretøjer allerede øget til hele 
84 pct. 

40%

50%

60%

84%

Andelen af vores køretøjer i omdelingen, 
der kører på el

2017 2018 2019 2020

Udviklingen i udledning fra distribution 

2018 2019 2020

6.9046.5216.524
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1.000

6.0000006

5.0000005
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Siden 2018 har vi oplevet en markant stigning 
 i antallet af omdelte pakker og bøger, hvilket 
på trods af fokus på grøn omstilling i vores di
stributionsselskaber har resulteret i flere kørte 
kilometer. Mængden af pakker er steget med 
hele 196 pct. siden 2017, og antallet af solgte 
bøger er steget med 11 pct.; dermed er udled
ningen fra vores distribution steget med 6 pct.  
i forhold til 2018.

Den grønne omstilling i DAO og BK

Da netop distribution er den væsentligste kilde 
til vores CO2udledning, har vi stort fokus på at 

Indekseret udvikling i bogsalg og pakkevolumen  

2017 2018 2019 2020

100

148

188

296Pakkevolumen Bogvolumen

106

89

111

Nu er tiden kommet til at øge ambitions
niveauet. Distributionsselskaberne ejer ikke 
selv alle de køretøjer, der anvendes til omde
ling – langtfra. Vi vil derfor i den kommende 
tid udarbejde en detaljeret plan for, hvordan 
distributionsselskaberne kan sikre en stigning 
i andelen af miljøvenlige alternativer i hele 
omdelingsleddet. Kigger man på fordelingen af 
alle de køretøjer, der anvendes i distributionen, 
er det kun omkring 23 pct., der er ’miljøvenli
ge’ køretøjer (cykler og elscootere). I takt med 
fornyelsen af flåden samt den teknologiske 
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Vi arbejder ligeledes på at sikre, at vores 
mad og bioaffald bliver sorteret korrekt, så 
dets værdi bevares, og vigtige næringsstoffer 
kan gives tilbage til naturen. Langt størstedelen 
af vores biologiske affald bliver genanvendt til 
bl.a. gødning og biogas, der kan bruges til at 
skabe bæredygtige drivmidler, el og varme.  

Vi sorterer ligeledes alt overskydende stege
fedt og fritureolie fra vores kantiner. Det bliver 
afhentet af DAKA Refood, der genanvender det 
til andengenerationsbiodiesel, som erstatter 
fossile brændstoffer og udleder mindst 83 pct. 
mindre CO2 i forhold til produktion af almin
delig diesel, fordi biodieselen er baseret på 
affald, som vi ikke kan spise eller fodre dyr 
med. Andengenerationsbiodiesel er altså et 
affaldsprodukt, som ellers var gået til spilde, 
modsat førstegenerationsbiodiesel, der er lavet 
på nye afgrøder og derfor giver en langt mindre 
CO2reduktion i forhold til almindelig diesel 
end andengenerations. De 1,5 tons restolie, vi 
afleverede fra vores to hovedlokationer i 2020, 
gav 1.500 liter andengenerations biodiesel.  

90%
Andelen af affald,                              
der genanvendes

62%

23%

14%

>1%

Fordelingen af 
køretøjer i hele 

omdelingsleddet 

Biler på fossile brændstoffer

Elscootere

Benzinscootere

Cykler

udvikling af eldrevne varevogne og indførelsen 
af alternative brændstofformer vil DAO og BK 
indfase flere grønne alternativer. For at sikre 
fremdrift i omstillingen vil DAO og BK etablere 
ordninger med udlejning af miljøvenlige alter
nativer til underleverandørerne.

Affald og materialer

Vi arbejder løbende på at nedbringe mængden 
af affald, der sendes til afbrænding. Vi har 
siden 2017 sorteret affaldet på alle vores loka
tioner. Det har resulteret i, at vi i 2020 samlet 
har leveret 150 tons affald til afbrænding, mens 
vi har afleveret 1.687 tons til genanvendelse. 
Det svarer til, at vi sender hele 90 pct. af vores 
affald til genanvendelse. Til vores CO2regnskab 
har Cowi brugt emissionsfaktorer, der indreg
ner CO2besparelsen ved genanvendelse og 
substitution af nye materialer for hver type af 
affald, vi sender til genanvendelse. Antagelsen 
er, at vi sparer atmosfæren for den CO2, der 
skulle bruges ved produktionen af nye mate
rialer. Det resulterede i en CO2besparelse på 
3.285 tons i 2020. 
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I 2020 brugte vi omkring 11.700 tons papir 
til produktionen af vores tre dagblade, hvilket 
er et betragteligt ressourceforbrug for vores 
klode. Vi arbejder hårdt for at sikre bæredygtig-
hed i papirproduktion, fordi vi tror på fremtiden 
for det trykte medie. Det arbejde består først 
og fremmest i at effektivisere produktionen 
og minimere spild. Dernæst arbejder vi med 
at reducere udledningen gennem brug af 
FSC-papir, ligesom vi arbejder med cirkularitet 
i papirproduktionen. 

Vi køber papir til vores avisudgivelser igen-
nem branchefællesskabet Pressens Fælles-
indkøb. Alt papiret stammer fra certificeret 
papirproduktion i Norden. Hovedparten af 
papiret kommer fra norske skove, en mindre 
del fra svenske skove og lidt fra finske skove. 
Vores trykkerier og det papir, vores aviser tryk-
kes på, er FSC-certificeret, hvilket for papirets 
vedkommende betyder, at det kommer fra 
træfældning i skove, som drives bæredygtigt. 
I en FSC-certificeret skov fældes træerne 
skånsomt og bredt, så skovdækket holdes så 
konstant som muligt. Det betyder f.eks., at man 
foruden bevarelse af selve skoven har fokus 
på at beskytte truede dyrearter og udsatte 
områder mod fældning. Der fastsættes et antal 
træer per hektar, der aldrig må fældes eller 
fjernes, selv når træerne er døde. Det skaber 
bedre vilkår for dyre- og planteliv. Der fældes 
ikke mere træ, end der genplantes, så skovene 
kan nå at reproducere mindst den mængde 
træ, der fældes. I 2020 bidrog JP/Politikens Hus 
gennem Pressens Fællesindkøb til genplant-
ning af cirka 55.000 m3 skov. 

Desuden betyder FSC-mærket, at de men-
nesker, der arbejder i skoven, er sikret uddan-
nelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn. 
For vores trykkerier betyder FSC-mærket, at de 
skal sikre sporbarhed for papiret og registrere 
præcist papirforbrug per medie. Det er dem, 
der i praksis efterser, om en avis overholder 
kriterierne for at være FSC-mærket. 

Alt restpapir, fejltrykte aviser, skrald fra 
produktion og ikkesolgte aviser bliver samlet 
og sendt til genanvendelse på papir- og pap-

CIRKULARITET I PAPIRPRODUKTIONEN

32%
Andelen af 

genbrugspapir
 i produktionen

fabrikker. Her opløser man fibrene ved hjælp 
af vand og vasker samtidig tryksværten ud. 
Bagefter bliver massen lavet til nye produkter, 
f.eks. til køkkenruller og toiletpapir.

Når vi genbruger papir og pap, mindsker vi 
CO2-udledningen og sparer energi og materi-
aler (træ og vand). Det kræver nemlig ikke nær 
så meget energi at lave papirprodukter ud af 
papir som at lave papir ud af træ.

Norske Skog, som er vores største papir-
leverandør, bruger i høj grad restprodukter 
til deres papirproduktion. En tredjedel af de 
ferske papirfibre udgøres af biprodukter fra 
savværker, en tredjedel kommer direkte fra 
skoven, og den sidste tredjedel kommer fra 
genanvendt papir. Barken og det helt udtjente 
genbrugspapir – papir, der har været genbrugt 
6-7 gange – anvendes til bioenergi, der globalt 
bidrager til 15 pct. af Norske Skogs samlede 
energiforbrug. 

Pressens Fællesindkøb bruger i dag genan-
vendte papirfibre i så stort omfang, som det er 
muligt. Aktuelt består vores papir af omkring 
32 pct. genanvendte papirfibre. Vi vil gennem 
fællesindkøbet arbejde på at øge genanven-
delsesandelen frem mod 2025.  
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TRIVSEL

Det er afgørende for os, at vi har glade, sunde 
og motiverede medarbejdere – de er vores 
vigtigste ressource og væsentligste konkurren
ceparameter. Vi har konstant fokus på vores 
medarbejderes trivsel og faglige udvikling samt 
forebyggelse af sygefravær, chikane, stress m.v., 
da det er vores væsentligste risici ift. vores 
medarbejdere.

For os handler trivsel om at sikre, at vi har 
motiverede og engagerede medarbejdere, 
og ligeledes sikre, at vi har et sundt og trygt 
arbejdsmiljø med rammer, der forebygger 
sygefravær. Det forudsætter, at vi har kom
petente og fagligt stærke ledere, og derfor 
er ledelsesudvikling et centralt punkt i vores 
trivselsarbejde.

I kraft af vores decentrale struktur arbejder 
forretningerne i JP/Politikens Hus særskilt med 
ledelses og organisationsudvikling. For at 
understøtte forretningernes hrindsats i dette 
arbejde har vi i 2020 etableret en hrudvik
lingsfunktion, der leverer rådgivning og ydelser 
til forretningsledelserne og sikrer tværgående 
tilbud om lederuddannelse og kompetenceløft.

Vi lancerede i 2019 en fast årlig medarbejder
trivselsundersøgelse, som allerede nu udgør et 
centralt værktøj i vores hrarbejde. Undersøgel
sen tjener til at finde gode tendenser og afdæk
ke problemer, når det gælder medarbejdernes 
oplevelse af arbejdssituation, udviklingsmulig
heder, samarbejde og ledelse. 

Motiverede og engagerede 
 medarbejdere 
Engagement er afgørende for, om en medar
bejder trives. Derfor er vores primære må
leparameter en samlede engagementsscore, 
der består af fem udvalgte indikatorspørgsmål 
om tilfredshed, motivation, ambassadørvillig
hed, stolthed og loyalitet. Resultatet af vores 
trivselsmåling i 2020 viser, at vi har opnået et 
lille løft på den samlede engagementsscore fra 

2019. Stigningen er hovedsagelig drevet af, at 
medarbejderne oplever en større tilfredshed og 
motivation i deres job. Yderligere har vi stolte 
medarbejdere, der gerne vil forblive ansat hos 
os og udviser stor ambassadørvillighed. Vores 
mål er som minimum at fastholde vores høje 
niveau for engagementsscoren i fremtiden. Den 
årlige medarbejdertrivselsmåling følges op af 
en teambaseret dialog, hvor ledere og medar
bejdere i fællesskab drøfter medarbejdernes 
konkrete oplevelser af, hvordan det er at 
arbejde i JP/Politikens Hus. Dialogen skal sikre, 
at konkrete initiativer bliver iværksat, så vi får 
sat de rigtige rammer og betingelser for et godt 
arbejdsmiljø.    

Ledelsesudvikling

JP/Politikens Hus har en vision om at blive en 
international toneangivende oplysningsvirk
somhed. Det fordrer et højt kompetenceniveau 
og høj faglighed hos ledere. 
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i underliggende indikator paramentre
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Ledelse er en kompetence, som skal læres, 
trænes og vedligeholdes. Vi iværksætter derfor 
i 2021 et nyt fælles tilbud om uddannelse for 
ledende medarbejdere, der skal løfte ledelses
kvaliteten. Hensigten er at give lederne en solid 
værktøjskasse som afsæt for succes i deres 
lederrolle og en bevidsthed om forventninger
ne til dem tilpasset ledelsesniveau, opgaver og 
medarbejdere. Uddannelsesforløbet vil yderli
gere sikre netværksopbygning og vidensdeling 
på tværs af koncernen.

Et godt arbejdsmiljø

Siden 2006 har vi haft en nedfældet arbejds
miljø og sundhedspolitik, som danner grund
lag for, hvordan arbejdsmiljøarbejdet foregår i 
koncernen. Vi har et kontinuerligt fokus herpå, 
og arbejdsmiljøorganisationerne arbejder 
systematisk med handlingsplaner, tiltag og 
uddannelse.

Der har i 2020 blandt andet været arbejdet 
med stressforebyggende tiltag samt balancen 
mellem arbejds og privatliv, hvilket afspejler 
sig i trivselsundersøgelsen i 2020, hvor med
arbejderne i højere grad har oplevet, at der er 
balance mellem deres opgaver og den tid, der 
er til rådighed, og i markant lavere grad udtryk
ker, at de oplever stress, der gør dem utilpasse. 

Vi monitorerer naturligvis også sygefraværet 

2,6%
2,7%

3,2%3,1%
3,3% 3,3%

Sygefravær i JP/Politikens Hus 

JP/Politikens Hus

2

1

DA gns.

2017 2018 2019

blandt vores medarbejdere. Det gennemsnitlige 
sygefravær blandt medarbejdere steg i 2019 
til 3,2 pct., og dermed ligger sygefraværet kun 
marginalt under gennemsnit for det samlede 
område i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), 
der i 2019 lå uændret på 3,3 pct. Dette skyl
des blandt andet øget fokus på fastholdelse af 
flere langtidssyge medarbejdere. Vi har et mål 
om altid at ligge under eller på niveau med 
DA’s gennemsnit, så vi afspejler det generelle 
arbejdsmarked, men vi vil samtidig være en 
loyal arbejdsgiver, der fastholder langtidssyge 
medarbejdere. 

Vi har i JP/Politikens Hus rammer, der sikrer 
god bistand til vores medarbejdere – både før, 
under og efter sygdom. Vi har blandt andet et 
samarbejde med PFA om forbedring af syg
domsforløb gennem aktiv skadesbehandling. 
En tidlig indsats minimerer nemlig risikoen for, 
at en sygdom udvikler sig, og medarbejderen 
bliver langtidssygemeldt. Det gælder sygemel
ding ved både fysiske og psykiske problemer 
eller sygdomme. Ordningen er et supplement 
til den eksisterende Falck Healthcareordning, 
der sikrer, at medarbejdere også har adgang 
til rådgivning om trivselsproblemer, herunder 
skilsmisse, konflikthåndtering, stresssympto
mer m.v. Herudover tilbydes medarbejdere 
ergonomisk rådgivning, afspændingsmassage, 
influenzavaccination, rygestopkurser, mis
brugsbehandling samt kurser i hjertestart og 
førstehjælp. 

En tryg arbejdsplads 

I forlængelse af den stigende opmærksomhed 
på krænkende adfærd på arbejdspladsen har 
vi øget vores interne fokus på at sikre, at alle 
behandler hinanden med åbenhed og respekt 
i overensstemmelse med menneskerettighe
derne. Det skal være trygt at gå på arbejde i JP/
Politikens Hus. For at sikre os det bedst mulige 
datagrundlag for at skabe en tryg arbejdsplads 
har vi i efteråret 2020 afdækket omfanget af 
mobning, uønsket seksuel opmærksomhed og 
anden krænkende adfærd blandt alle medar
bejdere, da det er nogle af vores væsentligste 
risici ift. menneskerettigheder.   

Undersøgelsen understreger nødvendighe
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den af en indsats på området. Resultaterne 
viser, at vores journalister oftere end øvrige 
faggrupper oplever krænkende adfærd, og 
der er ligeledes en overvægt i forekomsten af 
krænkende adfærd overfor kvinder sammen
lignet med mænd. Forekomsten af krænkende 
adfærd varierer dertil mellem aldersgrupper. 

For at begrænse enhver form for krænkende 
adfærd, især af seksuel karakter, iværksatte vi 
i efteråret 2020 en række yderligere tiltag. Der 
blev igangsat en ekstra indsats for opsporing af 
konkrete sager. Der blev afholdt dialogmøder 
med relevante medarbejdergrupper, hvilket 

blandt andet har foranlediget, at der på Ekstra 
Bladet og Politiken gennemføres dybdegående 
kulturanalyser i samarbejde med henholds
vis ArbejdsmiljøCentret og Kvinfo, hvor både 
krænkende og sexistisk adfærd afdækkes gen
nem kvantitative undersøgelser og kvalitative 
interviews.

Herudover blev uddannelsesindsatsen 
styrket, og alle ledere såvel som praktikantvej
ledere, tillids og arbejdsmiljørepræsentanter 
har deltaget i informationsmøder om pligter og 
handlemuligheder, når de oplever krænkende 
eller sexistisk adfærd. 

Foto: Finn Frandsen
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Da anden bølge af #MeToo ramte Danmark i 
efteråret 2020, ramte den også Ekstra Bladet. 
46 tidligere kvindelige ansatte sendte et brev 
til chefredaktør Poul Madsen, hvori de berette-
de om grænseoverskridende oplevelser i deres 
tid på avisen. 

Ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen: 
»Brevet var en øjenåbner, der udstillede en 
kultur, der åbenlyst var løbet af sporet. Under 
dække af at vi på Ekstra Bladet har ’højt til lof-
tet’ og et nødvendigt frisprog, var der opstået 
en til tider krænkende og meget mandsdomi-
neret kultur. Vi arbejdede tæt sammen med 
tillidsfolkene i det videre forløb og inviterede 
de tidligere ansatte til at fortælle os om kon-
krete krænkelser. Efter en gennemgang af en 
række tidligere krænkelsessager drog vi den 
konsekvens, at tre ansatte på Ekstra Bladet fik 
disciplinære påtaler. Samtidig sendte vi breve 
til tre tidligere ansatte og fortalte dem, at hvis 
de stadig havde været ansat på Ekstra Bladet, 
ville de have fået en påtale«.

 
Tillidsrepræsentant Per Mathiesen: »Samtaler 
med nogle af kvinderne bag brevet rokkede 
voldsomt ved mit eget billede af et stærkt 
kollegialt sammenhold mellem Ekstra Bladets 
medarbejdere. Det viste sig, at der i flere til-
fælde faktisk var blevet gået til både chefer og 
medarbejderrepræsentanter, uden at der reelt 
var blevet handlet efterfølgende. Altså et dob-
belt svigt. Vi må desværre erkende, at hverken 
ledere eller tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ter har været uddannet godt nok til at håndtere 
sager om sexisme og seksuelle krænkelser. 
Derfor var der ikke så meget at være i tvivl om. 
Hvis man vil ændre på de her forhold, er med-

arbejdere og ledelse nødt til at arbejde meget 
tæt og tillidsfuldt sammen«.  

 
Ekstra Bladet har efterfølgende igangsat 
arbejdet for at skabe en grundlæggende og 
langsigtet kulturændring. Alle medarbejdere på 
Ekstra Bladet har deltaget i dialogmøder. Sam-
tidig er der blevet udpeget en række ’betroede 
medarbejdere’, som har pligt til at gå videre, 
hvis de får kendskab til krænkelsessager og 
samtidig pligt til at rapportere tilbage til den 
krænkede om, hvor sagen står. Derudover vil 
der fremover være særligt fokus på krænkelse-
saspektet i lederudviklingsprogrammerne.  

Poul Madsen: »Vi vil bruge hele 2021 på at 
skubbe forandringsprocessen i gang. Vi har 
indledt et samarbejde med ArbejdsmiljøCen-
tret, der skal bistå med en dybdegående kul-
turanalyse, hvor både krænkende og sexistisk 
adfærd vil blive afdækket. Vi har behov for at 
få tegnet et tydeligere billede af, hvordan den 
upassende adfærd og omgangstone kommer 
til udtryk, så vi kan få en dybere forståelse af de 
strukturer og mekanismer, som skaber grobund 
for sexisme og grænseoverskridende adfærd. 
Vi har samtidig udpeget en styregruppe, der 
er bredt sammensat af ledere og medarbej-
dere fra både kommercielle og redaktionelle 
afdelinger. Styregruppen skal sikre, at vi hele 
tiden har føling med situationen i den enkelte 
afdeling, og de skal hjælpe ledelsen med spar-
ring til, hvor vi kan igangsætte konkrete tiltag 
på baggrund af ArbejdsmiljøCentrets resultater 
og anbefalinger. For at lykkes med en egentlig 
kulturændring bliver vi nødt til at se foran-
dringsprocessen som en fælles opgave. Og det 
er en opgave, vi først lige er begyndt at løse«.

#METOO PÅ EKSTRA BLADET
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Med Politikens Forhal har JP/Politikens Hus 
skabt et dedikeret udstillingsrum for dansk 
samtidskunst. Hvert år inviterer vi fem dan-
ske samtidskunstnere eller kunstnergrupper 
til at dele deres værker med os gennem 
eksperimenterende udstillinger og installa-
tioner skabt specifikt til Forhallen. Målet er 
at bidrage til udviklingen af dansk samtids-
kunst og vise vores besøgende, hvad der 
rører sig på den danske kunstscene, i håb 
om at det kan inspirere, skabe debat og 
måske endda bidrage med nye perspektiver 
på vores fælles samtid og fremtid. 

Foruden udstillinger og arrangementer 
i Politikens Forhal støtter koncernen dansk 
samtidskunst gennem erhvervelser af 
værker. I 2020 realiserede vi blandt andet et 
storslået og meget omfattende uderums-
værk skabt specifikt til Jyllands-Postens nye 
hovedsæde i Aarhus af den danske kunstner 
Tove Storch. I 2020 donerede vi også et 
hovedværk af den danske kunstner Bjørn 
Poulsen til kunstmuseet Heart i Herning, da 
vi vurderede, at værket fortjente en bedre 
placering, end vi kunne tilbyde det. 

Derudover har vi doneret en række værker 
fra kunstsamlingen i Viby, overvejende gra-
fiske tryk, tegninger og et udvalg af mindre 
malerier, til Aarhus Kommune med henblik 
på at placere værkerne i dagtilbud, skoler og 
plejehjem rundt om i kommunen. 

Foto: Casper Dahlhoff

Vi støtter dansk samtidskunst 
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DIVERSITET

Danmarks demografi ændrer sig. Der er flere 
seniorer på arbejdsmarkedet, flere udlændin
ge, indvandrere og flygtninge. Samtidig er der 
fortsat en stor spredning i de socioøkonomiske 
forhold. Vi ønsker, at vores medarbejdersam
mensætning afspejler det samfund, vi er en del 
af, og vi tror på, at en bredere vifte af medar
bejdere – forskellige på køn, seksuel oriente
ring, uddannelsesmæssig baggrund, handikap, 
alder, etnicitet og nationalitet – vil styrke vores 
forretningers relevans, konkurrencekraft og 
forretningsmæssige resultater. 

Vi tager diversitetsagendaen dybt alvorligt 
med ambitionen om målbare og effektive 
handlingsplaner for hver af vores forretninger. 
Vi skal sikre, at vi har ledere, der er i stand til 
at lede mangfoldige teams og skabe en inklu
derende kultur. Ligeledes vil vi bestræbe os på 
at forhindre enhver form for uhensigtsmæs
sig bias med det formål at skabe de bedste 
forudsætninger for ansættelse, udvikling og 
fastholdelse af en mangfoldig og kompetent 
medarbejderstab.

For at sikre et større datagrundlag og gen
nemsigtighed i arbejdet med diversitet vil vi i 
de kommende år udvide vores årlige medarbej

dertrivselsundersøgelse med selvrapporterede 
nøgletal om f.eks. etnicitet og modersmål. 
Nøgletallene vil blive sammenholdt med med
arbejdernes oplevelse af diversitet og deres 
oplevelse af, hvor inkluderende vores kultur er.

Vores medarbejdersammensætning

Fordelingen mellem kvinder og mænd i JP/
Politikens Hus er 39 pct. kvinder og 61 pct. 
mænd. Aldersfordelingen blandt medarbejdere 
spænder bredt. 69 pct. af medarbejderne er 
mellem 30 og 59 år, 20 pct. er under 30 år, og 
10 pct. er over 60 år. Mere end halvdelen af 
medarbejderstaben har arbejdet i koncernen i 
mindst 5 år. 

For at skabe de bedste rammer for en 
inkluderende kultur tilstræber vi at nå en lige 
fordeling af mænd og kvinder på tværs af alle 
faggrupper. 

I 2021 afholder vi et seminar for koncer
nens ledergruppe for at sætte yderligere fart 
i bestræbelserne på at skabe øget diversitet. 
Seminaret skal udmønte sig i konkrete målsæt
ninger og handlingsplaner frem mod 2025 for 
hver af vores forretninger.

Samlet medarbejderstab

40% 60% 39% 61%

2014 2020
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Foto: Peter Hove Olesen
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Kvinder i ledelsen

JP/Politikens Hus har en målsætning om, at 
mindst 40 pct. af ledelsen er kvinder. I 2020 
har vi set en fremgang fra 35 pct. til 37 pct. 
kvindelige ledere – i 2014 var kvindeandelen 
32 pct. Det er vores målsætning, at andelen 
er 40 pct. i 2023. Det mål nåede vi allerede 
ved indgangen til 2020 for den kommercielle 
topledelse i JP/Politikens Hus. Den består nu af 
12 personer, hvoraf 5 er kvinder, svarende til en 
kvindeandel på 42 pct.
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Lønindeks Kvinder Mænd

For at lykkes med reel forandring ligger der 
også en stor opgave i vores rekruttering. Des
værre må vi for 2020 konstatere, at vi på trods 
af en klar målsætning om kønsmæssig balance 
har rekrutteret 58 pct. mænd og kun 42 pct. 
kvinder. 

Kvinder i bestyrelsen 

JP/Politikens Hus har et mål om, at kvinder 
udgør mindst 33 pct. af de ejervalgte bestyrel
sesmedlemmer. Målsætningen blev indfriet, 
da Susanne Juhl indtrådte i bestyrelsen ved ge
neralforsamlingen 26. februar 2021, hvor hun 

erstattede professor Jakob SkovgaardPetersen, 
der udtrådte efter 12 år som bestyrelsesmed
lem i JP/Politikens Hus. 

Ligeløn

I JP/Politikens Hus ønsker vi at minimere 
lønforskelle, der baserer sig på køn, så vores 
medarbejdere får lige løn for lige arbejde, kom
petencer, indsats og erfaringsniveau.

Desværre er der stadig kønsbaserede lønfor
skelle. I 2020 tjente en mandlig medarbejder 
således 1,11 gang så meget som en kvindelig 
medarbejder. I forhold til tidligere er forskellen 
dog blevet reduceret. I 2017 tjente en mandlig 
medarbejder 1,14 gange så meget som en kvin
delig medarbejder. For lederne gælder, at en 
mandlig leder i 2020 tjente 1,10 gang mere end 
en kvindelig leder, mens lønforskellen mellem 
mandlige og kvindelige ledere i 2017 var 1,31.

På trods af at vi kan konstatere et løft de 
seneste tre år, er vi endnu ikke i mål. Vi vil i 
de kommende år arbejde for, at der ved hver 
eneste lønregulering sker en reduktion af 
kønsbaserede lønforskelle, og i forbindelse 
med kommende lønforhandlinger vil det være 
en hovedprioritet, at der sker en reduktion i de 
kønsbaserede lønforskelle.
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I løbet af det forgangne år har Politiken 
igangsat en række initiativer for at udvikle og 
skabe varige forandringer for at skabe større 
mangfoldighed i journalistikken og medarbej-
derstaben samt forbedre ligestillingen mellem 
køn på tværs i organisationen. Overskriften på 
projektet er ’Et mere mangfoldigt Politiken’.

Chefredaktør Anne Mette Svane: »Det handler 
om større mangfoldighed i valg af kilder, emner 
og vinkler for at gøre journalistikken mere rele-
vant for flere nye læsere«.

For at have et overblik i realtid har Politiken 
etableret en dataløsning, der løbende viser 
repræsentationen af mænd og kvinder i artik-
lerne på politiken.dk. 

Hver redaktion har desuden defineret et 
mangfoldighedsprojekt og udviklet mål og me-
toder for at opnå konkrete resultater i artiklerne 

og ændre journalisternes arbejdsmetoder til 
at skabe mere mangfoldighed i dækningen. 
Projekterne spænder fra at få flere stemmer 
med bl.a. etnisk baggrund og mennesker med 
handikap til større fokus på kvindeidræt på 
sporten. 

Synliggørelse af kildepræsentation og indsat-
sen på redaktionerne gør en forskel. Politikens 
journalister og redaktører er blevet mere 
bevidste om at vælge mere mangfoldige kilder 
i journalistikken. Derfor ligger Politiken nu 
gennemsnitligt hver dag i top tre over danske 
medier, der har størst grad af repræsentation 
af kvindelige kilder. Samtidig stiller Politiken 
flere krav til kønsrepræsentation i rekruttering 
af værter/profiler til eks. nye podcastmagasiner 
samt ansættelse af praktikanter, journalister og 
redaktører. 
Alle indsatser fortsætter i 2021.

ET MERE MANGFOLDIGT  POLITIKEN 

Foto: Finn Frandsen
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Heldigvis har de fleste danske børn opmærk-
somme og kærlige forældre, men det er des-
værre ikke alle, der er så privilegerede. Nogle 
børn har syge, misbrugende eller på anden 
måde fraværende forældre, og for denne grup-
pe kan det være guld værd at have en voksen-
ven, der gider at gå med i skoven, i biffen eller 
bare høre på, hvad man har at fortælle. 

Børns Voksenvenner er en frivillig forening, 
der har eksisteret i 30 år. Foreningen formidler 
venskaber for børn og unge i flere aldersgrup-
per. Selv om mange gør et stort stykke arbejde, 
er der stadig omkring 400 børn på venteliste. 
Børn, især drenge, som mangler en voksen at 
læne sig op ad. For at bidrage til at reducere 
ventelisten har JP/Politikens Hus og Børns 
Voksenvenner igangsat et pilotprojekt, hvor 
medarbejdere i JP/Politikens Hus får mulighed 
for at tage fri med løn, så de som voksenven 
kan mødes med et barn to-fire gange om 
måneden. Indtil videre har tolv medarbejdere 
valgt at takke ja. 

»Det er et meget sympatisk pilotprojekt med 
Børns Voksenvenner, som vi er glade for at 
være en del af. Helt grundlæggende vil vi gerne 
medvirke til den måde at tænke på – en kreativ 
måde at se på behov og ressourcer på. Vi har 
oplevet en god modtagelse blandt vores med-
arbejdere og er meget tilfredse med at kunne 
give vores medarbejdere mulighed for at få fri 
med løn, for at de kan gå ud og gøre en forskel 
i børnenes liv. Det går godt i spænd med vores 
værdier og det samfundsansvar, som vi tager – 
både på kort og på længere sigt. Vi er spændte 
på at følge pilotprojektet for også at overveje 
vores videre fælles samarbejde med Børns 
 Voksenvenner«, fortæller koncernpersonale-
chef Mia Riedel Lentz.

BØRNS VOKSENVENNER

Foto: PR
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JP/Politikens Hus har været overskudsgivende 
hvert eneste år siden 2008 og har opbygget en 
egenkapital på 3 mia. kr., hvoraf 1,7 mia. kr. er 
et likvidt beredskab overvejende bestående af 
værdipapirer. I 2020 har vi betalt i alt 65 mio. 
kr. i skat. Det svarer til, at vi omtrentlig betaler 
det samme tilbage til samfundet, som vores 
medier modtager i redaktionel produktions
støtte. 

Mange virksomheders principper for sam
fundsansvar tager udgangspunkt i FN’s Global 
Compact, hvor kernen er ti principper baseret 
på FN og ILOs internationale konventioner for 
menneske og arbejdstagerrettigheder, Riode
klarationen vedrørende miljøbeskyttelse og 
udvikling samt FN’s konvention om antikorrup
tion. 

Principperne om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrup
tion er allerede en del af gældende dansk ret 
og gælder naturligvis også JP/Politikens Hus. 
Koncernen har ikke tilsluttet sig principperne 
formelt. Vort bidrag er at se virksomheder, 
myndigheder og magthavere efter i sømmene 
for at sikre, at de fastholdes på de globale prin
cipper og retningslinjer for samfundsansvar. 

Ansvarlige investeringer

Vi investerer en del af vores kapitalberedskab i 
finansielle aktiver. Vores investeringer foregår 
igennem kapitalforvaltere, der arbejder efter 
politikker baseret på internationale standar
der vedtaget i FNregi. Standarderne vedrører 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og antikorruption, som indgår i screening 
og monitorering af vores investeringer, da det 
er igennem disse, der er størst risiko for brud. 
Igennem ESGprogrammer (environment, 
social, governance) fastlægges kriterier for den 

OVERSKUD MED ANSVAR

løbende vurdering af selskaber og investerin
gers bæredygtighed. Arbejdet tager udgangs
punkt i internationalt anerkendte konventioner 
og normer fra blandt andet FN, OECD og ILO.

Alle forvaltere arbejder med en eksklusions
liste, der omfatter investeringer, selskaber og/
eller lande, der systematisk og vedvarende 
overtræder politikker for ansvarlighed. Vores 
forvaltere investerer ikke i selskaber, der 
producerer f.eks. klyngevåben, antipersonelle 
landminer og atomvåben, ligesom der ikke 
investeres i lande underlagt internationale 
sanktioner eller lande, som anses for ikkeinve
steringsegnede, bl.a. som konsekvens af mang
lende overholdelse af FN Global Compacts 
ti principper. I 2020 har vi ikke haft nogen 
overtrædelse af vores politikker vedrørende 
ESG eller ansvarlighed.

Ansvarlig annoncering 

Annoncesalg er en vigtig indtægtskilde for kon
cernens medier, og vi har fokus på, at annonce
ringen foregår ansvarligt. I overensstemmelse 
med medieansvarsloven er det den ansvars
havende chefredaktør for det enkelte medie, 
der har ansvaret for alt indhold, der udgives 
under titlen, herunder annoncerne. Titlerne er 
forpligtet til at sikre, at annoncerne lever op til 
kravene om udformning af annoncer, men kan 
aldrig identificeres med en annoncør eller ind
holdet af en annonce. De enkelte titler er dog 
opmærksomme på eventuel betænkelig adfærd 
og lukker ned for enhver annoncør, hvor der 
registreres uregelmæssigheder, hvilket også 
følger af retningslinjerne fra Adkodex, som 
koncernens titler har tilsluttet sig i fællesskab. 
Så længe annoncerne lever op til alle lovkrav, 
har JP/Politikens Hus i overensstemmelse med 
den kommercielle ytringsfrihed ingen holdning 
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Foto: Marius Renner Christensen

til annoncører eller til annoncers indhold.
I 2020 har JP/Politikens Hus sammen med en 

række andre store mediehuse i Danmark (TV 2, 
Berlingske Media, Jysk Fynske Medier, Sjæl
landske Medier og Børsen) lanceret Publisher 
Platformen, som giver annoncører mulighed 
for at sikre sig annoncering udelukkende i dan
ske kvalitetsmedier, der er tilmeldt Pressenæv
net. Platformen er en transparent indkøbskanal 
og repræsenterer et dansk kvalitetsalternativ til 
Facebook og Google. 

Af samme årsag indførte JP/Politikens Hus i 
2017 ’Kvalitetsløftet’, hvormed vi garanterer, at 
annoncerne bringes i redigerede kvalitetsmedi
er, hvor indholdet er produceret og godkendt 
af mennesker. Vi bibringer annoncører værdi 
både i form af sikkerhed og kvalitet. 

Ligeledes har vores medier regler for annon
cørbetalt indhold, der bliver til i et samarbejde 
mellem husets annonceafdelinger og annoncø
rer. Alle tekster skrives af mediernes kommer
cielle medarbejdere. Mediernes redaktionelle 
medarbejdere er således ikke involveret i no
gen faser af udviklingen af det betalte indhold, 
og annoncørerne har ingen indflydelse på me
diernes redaktionelle indhold. Annoncørbetalt 
indhold deklareres altid tydeligt. 

Det er afgørende for koncernen, at data ind
samles i overensstemmelse med databeskyttel
sesforordningen. I løbet af 2020 er der kommet 
nye vejledninger vedr. cookies og dataindsam
ling fra de danske myndigheder, og JP/Politi
kens Hus har i forlængelse heraf indført nye 
samtykkeløsninger på alle digitale flader for at 
sikre efterlevelse af de til enhver tid gældende 
vejledninger. Koncernen har samtidig udviklet 
dataplatformen Relevance, der tilbyder annon
cører mulighed for målretning af annoncer på 
baggrund af mediernes egne data, som ikke 
deles med tredjepart.

Om denne rapport:
Dette er JP/Politikens Hus’ redegørelse for samfundsansvar samt 
kønsmæssig sammensætning af ledelsen jf. § 99a og 99b i årsregn-
skabsloven. Rapporten dækker forretninger, hvor JP/Politikens Hus har 
finansiel kontrol, herunder Bladkompagniet, Danske Avis Omdeling og 
Infomedia – men ikke Børsen, Ritzau, Lasso X og HD-Sydsvenskan.

Donationer til UNICEF 

Siden april 2018 har Saxo haft et samarbejde 
med Unicef, der har til hensigt at sikre alle 
børn lige adgang til kvalitetsuddannelse. Hver 
gang brugerne køber bøger hos Saxo, kan de 
vælge at donere et beløb til Unicef. Donationer
ne har været historisk høje i år, og det betyder, 
at Saxo sammen med sine kunder og abonnen
ter siden samarbejdets start har doneret 2 mio. 
kr. til Unicef’s arbejde med at give børn adgang 
til bøger og læsning.  

Ekstra Bladets julehjælp

Siden 2007 har Ekstra Bladet hvert år uddelt 
Julehjælp i samarbejde med Dansk Folkehjælp. 
Hjælpen gives til enlige forsørgere med børn, 
så børnene oplever en jul med gaver og god 
mad. Julehjælpen består af gavekort til gaver på 
1.000 kroner og gavekort til mad på 500 kro
ner, og hver en indsamlet krone går ubeskåret 
videre til køb af gaver og mad.

I 2020 var antallet af ansøgere rekordhøjt. 
15.067 søgte om hjælp – tallet var formentlig 
også påvirket af covid19krisen. Dansk Folke
hjælp og Ekstra Bladet formåede at indsamle 
18,7 mio. kr. i årets julehjælpsindsamling. Det 
er rekord og betyder, at 14.401 børnefamilier 
fik julehjælp i 2020. Det er 3.000 familier mere 
end året før.
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Sara Omar modtog i begyndelsen af 2020 
Danmarks mest prestigefyldte litteraturpris, 
De Gyldne Laurbær, for sin roman ’Skyg-
gedanseren’, som er udgivet af Politikens 
 Forlag. Prisen gives til en forfatter, hvis 
 udgivelse efter boghandlernes opfattelse  
»vil vinde en plads i litteraturen, og som 
 fortjener al den påskønnelse og opmuntring, 
som boghandlere og medhjælpere gennem 
denne manifestation kan bidrage til«.

Foto: Thomas Borberg


