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VORES SAMFUNDSANSVAR
JP/Politikens Hus’ absolut vigtigste bidrag til 
samfundet er at udgive frie, uafhængige medi-
er. Uafhængige medier sikrer, at magthaverne 
kontrolleres, at meninger mødes og brydes, 
og at alle dele af befolkningen har adgang til 
oplysning om udviklingen i samfundet. 

Covid-19-pandemien har sat tykke streger 
under borgernes behov for nyheder fra tro-
værdige og uafhængige medier. Derfor er det 
også glædeligt, at tilliden til nyhedsmedierne i 
Danmark er højere end længe. Ifølge den årlige 
undersøgelse af tilliden til medierne, som gen-
nemføres af Reuters Institute for the Study of 
Journalism og Roskilde Universitet, har 60 pct. 
af danskerne tillid til de traditionelle nyheds-
medier. Det er det højeste niveau i fem år og 
et meget højt niveau i international sammen-
hæng. Til sammenligning har kun 13 pct. af 
danskerne tillid til indholdet på sociale medier. 

Den redaktionelle uafhængighed er et 
bærende princip for alle de nyhedsmedier, vi 
ejer. Hvert enkelt nyhedsmedie har sin egen 
ansvarshavende chefredaktør, som har det ful-
de ansvar for indholdet i den pågældende ud-
givelse. Vore nyhedsmediers redaktionelle linje 
kan derfor variere meget, og det er meningen. 
Sådan bidrager de hver især til pluralismen i 
det danske mediebillede. Redaktionel uafhæn-
gighed hviler også på økonomisk uafhængig-
hed, og derfor er økonomisk bæredygtighed 

en helt grundlæggende forudsætning for 
vores evne til at udfylde vores samfundsrolle.

Ud over at sikre redaktionel uafhængighed 
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 bære-
dygtig udvikling, men i forlængelse af vores 
redaktionelle frihed og uafhængighed ønsker 
vi ikke at gøre os selv til en del af politisk defi-
nerede ambitioner som f.eks. FN’s verdensmål, 
uanset hvor sympatiske de måtte være. 

Når det er sagt, lader vi os klart inspirere af 
de globale målsætninger – og sigter efter en 
række af dem. Ikke mindst dem, der handler 
om at reducere den menneskeskabte CO2-ud-
ledning. 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 2021 har reduceret vores samlede di-
rekte og indirekte CO2-udledning med 41 pct., 
når vi indregner godskrivning i overensstem-
melse med Greenhouse Gas-protokollen. Det 
betyder, at vi modregner for køb af grøn strøm 
gennem oprindelsescertifikater (REC), ligesom 
vi modregner for genanvendelse af oversky-
dende materialer fra vores virksomhedsdrift.

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
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* Inklusive godskrivning for REC certifikater samt godskrivning for genanvendelse.
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BÆREDYGTIGHED  
I JP/POLITIKENS HUS
I bæredygtighedsrapporten fra 2020 define-
rede vi, at 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 konkurrencedygtig virksomhed, og vi er 
samtidig overbevist om, at det skaber en langt 
mere attraktiv arbejdsplads. Vores vigtigste 
ressource og væsentligste konkurrenceparame-
ter 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 definerede vi 

særskilte ambitioner, der er forankret på et 
strategisk niveau i vores organisation. Vores 
bæredygtighedsrapport vil årligt rapportere 
om udviklingen og give en status på vores 
 bæredygtighedsfokusområder.

I det forgange år har vi fokuseret på at acce-
lerere arbejdet inden for de tre hovedområder 
og at få udbredt ambitionerne til alle dele af 
koncernen. Med hensyn til klima og ressourcer 
har vi fokuseret på at få fundet den rette meto-
de til at sætte nye og langsigtede mål, så vi kan 
opfylde dem gennem organisk nedbringelse og 
uden brug af kompensation. 

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 
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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 2021

2.335

Engagementsscore, ud af 5

4,26

2,5 mio.

Antal bøger trykt 
i Politikens Forlag i 2021

2,3 mio.

Antal fysiske og digitale 
bogenheder solgt gennem 
Saxo i 2021

3,6 mio.

Antal aviser leveret i 2021

45 mio.

Reduktion af CO2 mod 2018 
inkl. godskrivning  

41%

Andel af vores køretøjer 
i distributionen, der er 
eldrevne

87%

Andel af affald,
der genanvendes

92%

JP/Politikens Hus’ 
skattebetaling

94 mio. kr.

1000
1000

1000
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Hos JP/Politikens Hus tager vi vores ansvar seri-
øst. Vi ønsker ikke at påvirke miljøet og klimaet 
unødigt.  

Vores oprindelige plan var at være klima-
neutral i 2025 gennem brug af FN-certificerede 
kompensationsordninger. Vi har dog fra 2020 
fravalgt brugen af disse kompensationsordnin-
ger, da projekterne sjældent er 100 pct. additi-
onelle. Vores grundlæggende målsætning om 
kontinuerlig reduktion af vores CO2-udledning 
har til gengæld ikke ændret sig. I samarbejde 
med eksterne rådgivere, herunder COWI, har 
vi derfor brugt det forgange år på at analysere 
mulighederne for at finde en valid, hensigts-
mæssig og realistisk metode til at definere 
vores langsigtede målsætning og udarbejde et 
roadmap for at opfylde målsætningen. Qua fra-
valget af FN-certificerede kompensationsord-
ninger vil nedbringelsen af vores klimaaftryk 
skulle ske gennem egenreduktion, hvilket giver 
en længere tidshorisont.  

Science-based targets

For at finde den rette metode til at sætte 
langsigtede klimamål har vi screenet en række 
forskellige muligheder og rådført os med flere 
eksperter. Konklusionen på vores undersøgelse 
er entydig. Det rigtige valg for JP/Politikens Hus 
er at benytte det videnskabeligt baserede initia-
tiv ’The Science-based 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 Paris-klimaaftalen. SBTi bliver 
anvendt af flere end 2.000 virksomheder glo-
balt, heriblandt en række store medievirksom-
heder som BBC, The Economist og Mediahuis. 
Vi arbejder derfor nu på at klargøre alle dele 
af vores koncern, således at vi kan underskrive 
initiativet og begynde at definere vores mål og 
fastlægge en implementerings- og faseplan. 

Effektiv nedbringelse af vores klimaftryk 

KLIMA OG RESSOURCER

forudsætter et klart billede af vores udledning 
og dermed også, at vi får skabt et dybdegående 
og transparent datagrundlag. Det er derfor es-
sentielt, at vi får fuld indsigt i alle vores udled-
ningskilder, også vores indirekte udledninger, 
fra aktiviteter uden for vores organisation, hvor 
data skal indsamles med hjælp fra tredjeparter, 
inden vi fastlægger vores målsætninger. 

Vi står lige nu over for en sammenlægning af 
distributionsselskaberne Dansk Avis Omdeling 
og Bladkompagniet, hvor JP/Politikens Hus går 
fra delejerskab til kontrollerende ejerskab. Det 
medfører, at den fulde udledning fremover vil 
stige ganske meget alene som resultat af over-
tagelse af kontrol og dermed indregning af fuld 
udledning under JP/Politikens Hus. 

I tråd med JP/Politikens Hus’ klare vækststra-
tegi, vil vores aktivitetsniveau øges de kom-
mende år. Alene det seneste år har vi opkøbt 
seks virksomheder, som også inkluderes i vores 
CO2-regnskab. Før vi har den fulde indsigt i de 
udledningsmæssige konsekvenser af disse inte-
grationer, kan vi ikke sætte valide og brugbare 
mål. Vi arbejder derfor videre med at sikre en 
stadig større datakvalitet for alle udlednings-
scopes og med at få integreret opkøb til fulde, 
inden vi kan tiltræde SBTi. 

Idet udledningen fra vores distributionsak-
tiviteter allerede nu udgør næsten halvdelen 
af vores samlede udledning og altså i fremti-
den vil komme til at udgøre endnu mere, er 
omstillingen i de sammenlagte distributions-
aktiviteter selvklart vores største fokus. Derfor 
arbejder vi på at dele vores målsætninger op 
i to spor: vores publicistiske virksomhed og 
vores distributionsvirksomhed. 

De nødvendige tiltag for de to spor er vidt 
forskellige, ligesom hastigheden for omstilling 
også vil være det. Der er dele af distributions-
kæden, der endnu ikke kan omstilles grundet 
manglende teknologi, mens der er mange flere 
mindre indsatser, der er mulige i vores publici-
stiske virksomheder. 

Indtil vi er klar til at tiltræde SBTi, arbejder 
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Scope 1+2:

I 2021 har vores direkte udledning i scope 1 
været 709 tons, og vores indirekte udledning i 
scope 2 var 653 tons. Det er en samlet reduk-
tion på 16 pct. i forhold til 2020 og 71 pct. i 
forhold til 2018. Langt hovedparten af faldet 
skyldes, at vi fra 2019 har købt oprindelsescer-
tifikater for grøn el (REC’er). 

vi videre med validering af bæredygtigheds-
rapporten hos vores revisorer, Deloitte, og 
vores klimarådgiver, COWI, således at vi – og 
vores interessenter – har et solidt og transpa-
rent grundlag at vurdere vores klimaaftryk og 
indsatser på. 

Vores aftryk

Sideløbende med udviklingen af den udspe-
cificerede faseplan arbejder vi intensivt med 
vores nedbringelse. Igen år er det lykkedes at 
nedbringe vores CO2-aftryk. 

Den samlede og direkte udledning for JP/
Politikens Hus var i 2021 11.744 tons, når vi 
indregner godskrivninger i overensstemmelse 
med GHG-protokollen. Det er en reduktion på 
10 pct. sammenlignet med 2020. Siden 2018 er 
vores udledning mindsket med 41 pct. 

Sammen med vores klimarådgiver, COWI, 
har vi i år arbejdet på at sikre endnu mere nøj-
agtig og dybdegående udledningsdata. Blandt 
andet har vi tilføjet seks nyopkøbte virksomhe-
der til rapporteringen, ligesom vi har arbejdet 
på at sikre, at alle lokationer og virksomheder 
indrapporterer rådata og ikke estimerede 
eller akkumulerede tal. Data er rekalibreret og 
udledningstal er tilbageregnet for 2018-21, så de 
inkluderer opkøb og tilføjelser til målinger. 

Hovedparten af vores udledning ligger under 
scope 3, som med 10.382 tons står for godt 88 
pct. af vores udledning, mens scope 1 og 2 står 
for hver 6 pct. af udledningen efter godskriv-
ning. 

Vores udledning er summen af mange 
aktiviteter, og vi arbejder systematisk på at 
nedbringe vores udledning i alle led. Der er 
dog ingen tvivl om, at distribution er den ak-
tivitet, der udgør den klart største del af vores 
klimabelastning. Herefter følger tryk. Vores 
primære klimaindsats de kommende år vil 
derfor være fokuseret på distributionsaktivite-
terne. I forhold til tryk er det vores ambition at 
fortsætte med at trykke fysiske aviser langt ud 
i fremtiden. 

Vi tror på det trykte medie. Derfor er vi også 
optagede af at gøre det på den mest bære-
dygtige måde med effektiviseret produktion, 
minimeret spild og anvendelse af FSC-papir. 

Udviklingen i vores drivhusgasudledning

Scope 3 Scope 2 Scope 1

20192018

19.920

15.127

15.040

10.382

2021

3.591
937 653
992 709

11.404

2020

679
9421.202

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

16.969

13.025

11.744

Certifikaterne har en løbetid på op til 3 år, og 
hovedparten udløber med udgangen af 2021. 
I lyset af debatten om manglede additionalitet 
ved REC’er undersøger vi alternativer, der kan 
garantere leverancen af grøn strøm til netop 
vores lokationer. Konkret kigger vi på, hvor-
vidt længerevarende elkøbsaftaler, de såkaldte 
power purchasing agreements, kunne være 
vejen frem, eller om vi har mulighed for selv at 
producere strøm ved hjælp af sol eller vind. Vi 
er dertil gået i gang med at afsøge muligheder 
for selv at producere grøn strøm og har iværk-
sat de første tiltag. For eksempel har vores 
distributionsselskab Dansk Avis Omdeling i 
2021 etableret et solcelleanlæg på taget af et 
nyt sorteringsanlæg i Erritsø ved Fredericia. 
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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 Green-
house 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 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 enkelthedens skyld.

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, 
hvilket inkluderer delejede associerede virksomheder, Bladkompagniet, 
Dansk Avis Omdeling og Infomedia, men således ikke Børsen, Ritzau, 
LassoX, Medicinske Tidsskrifter og HD-Sydsvenskan. Ejerandelene 
kan ses i tabel 2. Jf. GHG-protokollen er nogle scope 3-kategorier 
ikke medtaget 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 ERP-systemer, centrale bilagshåndteringssystemer samt 
indhentet fra associerede selskaber 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 værdikædeaktiviteter. 
Scope 3 inkluderer den indirekte udledning fra JP/Politikens værdi-
kæde, f.eks. trykprocessen, distributionen i transportmidler, vi er 
 ansvarlige for eller betaler for, men ikke selv ejer, produktionen af 
solgte bøger, forretningsrejser og affald m.v. 

REGNSKABSPRAKSIS

Virksomhed med finansiel kontrol

Ekstra Bladet

Politiken 

Jyllands-Posten 

JP/Politikens Forlag 

Bökforlaget Polaris (Sverige), inkl. opkøb Roos & Tegnér i 2021

Kagge Forlag (Norge), opkøbt i 2021

Saxo 

Dezeen (UK), opkøbt 2021

Marketwire, opkøbt 2021

Watch Medier (inkl.  Norge og Tyskland og opkøb 2021)

Trykkerier (Erritsø Tryk, Avis-Tryk, Erritsø Tryk Management)

Infomedia

Bladkompagniet

Dansk Avis Omdeling

Ejerandel 

100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

70 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

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

Kun relevant ved større indkøb af maskiner, køretøjer eller bygninger

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 activities 

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)

709

653

10.382

6.640

1.334

902

-6.217

554

390

6.780

11.744

Tons CO2 (uden godskrivning)

709

3.511

19.588

6.840

1.364

902

2.690

614

400

6.780

23.809

TABEL 4: 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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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%

12%

13%

13%

2%

1%

2%

3%

6%

5%

Udviklingen i udledningen fra datacentre, 
IT og hardware og kantinedrift

Datacentre

IT og hardware

Kantinedrift

39
0

22
5

25
9

51
0

50
7

59
1

1.
72

9

1.
11

1

500

1.000

1.500

200

400

600

300

600

900

51
7

51
2

78
7

78
7

2018 2019 20212020

2018 2019 20212020

2018 2019 20212020

Scope 3:

I 2021 har den indirekte udledning i scope 3, 
altså den udledning, der ligger uden for vores 
organisation, været 10.382 tons. Det svarer til 
en reduktion på 31 pct. sammenlignet med 
2018, når vi godskriver for genanvendelse, her-
under genanvendelse af trykplader, papir, mad-
affald m.v. Siden 2020 er udledningen i scope 
3 faldet med 9 pct. Reduktionen i scope 3 sker 
hovedsagelig på grund af en større godskriv-
ning for genanvendelse af affald. Siden 2018 er 
godskrivningen fra genanvendelse af affald øget 
fra 2.336 tons til 6.217 tons. 

Ud over genanvendelse af affald er CO2-re-
duktionen i 2021 summen af en lang række 

Udledninger fra vores elforbrug (scope 2)

REC

20192018

3.098 2.969 2.844

2021

Udledning fra el

2.494

69

3.029

475 0

2.844

3.230

2020

2.895

335

indsatser. Der er især grund til at fremhæve 
udviklingen inden for datacentre, kantinen 
samt IT og hardware, som er de kategorier, 
hvor udledningen er faldet relativt mest siden 
2018. Alle tre kategorier har realiseret reduce-
ret udledning med mindst 50 pct. siden 2018, 
og kategorierne realiserede også store fald fra 
2020 til 2021. 

Faldet i datacentrenes udledning skyldes, 
at de senere års omlægning til cloudløsninger 
fortsat slår igennem. I den forbindelse er det 
værd at bemærke, at vi i andet halvår 2021 luk-
kede yderligere 54 servere. Herudover beror 
faldet på, at vi i 2020 lukkede et ældre data-
center i Viby og erstattede det med et mere 
moderne og energieffektivt setup i Hørskætten. 
Udviklingen inden for IT og hardware kan 
primært henføres til, at der i 2021 blev ind-
købt færre computere end sædvanligt. Faldet i 
kantinedriftens udledning kan delvis tilskrives 
nedlukning som følge af covid-19-pandemien. 

Papirforbruget er med 12 pct. af udledningen 
i scope 3 en af de største udledningskategorier. 
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Siden 2018 er vores udledning fra papir faldet 
med 35 pct., hvilket primært skyldes salget 
af en række lokale ugeaviser på Sjælland og 
Sydsverige i 2019. 

Distribution

Hver dag omdeler Dansk Avis Omdeling (DAO) 
og Bladkompagniet (BK) flere tusinde aviser, 
breve og pakker i hele landet. Det er trans-
porttungt, og distribution er også  koncernens 
klart største udledningskilde og dermed vores 
væsentligste klima- og miljørisiko. 

I tillæg til vores egne distributionsselskaber 
benytter vi også tredjepartsdistributører for at 
sikre den mest effektive omdeling af blandt an-
det vores bøger og lokalaviser. Udledningen fra 
disse aktiviteter er også inkluderet i opgørelsen 
af vores udledning fra distribution. 

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 distributionsselskaber har resulteret i 
flere kørte kilometer. Mængden af pakker er 

siden 2018 steget med hele 254 pct. Samtidig er 
udledningen fra vores distribution steget med 
4 pct. i forhold til 2018. 

Den grønne omstilling i DAO og BK

Distribution er den væsentligste kilde til vores 
CO2-udledning. Derfor er det også her, vi har 
størst fokus på at sikre den grønne omstilling. 
Der er grundlæggende to veje til en lavere ud-
ledning for distributionen: grønnere køretøjer 
og en mere effektiv omdeling af pakker, for 
eksempel ved at omlægge og optimere net og 
øge fyldningsgraden. 

DAO og BK arbejder systematisk på at øge 
effektiviteten i uddelingen. Især den øgede 
pakkemængde har gjort det muligt at optimere 
vores kørsler og omdeling endnu mere. I 2021 
har vi for eksempel omlagt omdelingen, så det 
nu er bude på elscootere, der leverer aviser til 
forhandlerne i forbindelse med abonnements-
omdelingen, og ikke som tidligere biler. Samlet 
set har det betydet en optimering af vores 
distribution med færre kørte kilometer. 

En større andel af elkøretøjer har været et af 
de væsentligste grønne initiativer i vores distri-
butionsselskaber de seneste fem år. DAO og BK 
har løbende udskiftet deres køretøjer i byområ-
der med elscootere og elcykler. I år er andelen 
af elkøretøjer igen vokset, så den nu udgør hele 
87 pct. af DAO og BK’s selvejede køretøjer. Det 
er en stigning på 3 procentpoint. I 2021 har BK 
fået markant flere elscootere – over 200. Sam-
let har BK nu mere end 300 elscootere. 

DAO har i 2021 satset på at modernisere sin 
flåde af elscootere, så de har bedre lasteevne 

Udviklingen i udledning fra distribution 

2018 2019 2021

6.780

2020

6.9066.5246.524

2.000

1.000

6.000

5.000

7.000

4.000

3.000

Indekseret udvikling i bogsalg 
og pakkevolumen  

2018 2019 20212020

100

118

203

254

Pakkevolumen

Bogsalg

104

155
187

50%
65%

84%
87%

Andelen af køretøjer der kører på el

20192018 20212020



11

Fo
to

: T
ho

m
as

 D
oh

n



12

Affald og materialer

Sortering og genanvendelse af affald er et sær-
ligt indsatsområde. Siden 2017 har vi sorteret 
affaldet på vores lokationer, og vi arbejder 
systematisk på at forbedre skiltning og place-
ring af vores sorteringsøer. I 2020 blev 90 pct. 
af vores affald genanvendt, og i år er det igen 
lykkedes at øge andelen. 1.861 tons affald er 
blevet genanvendt. Det svarer til, at hele 92 
pct. af vores affald blev genanvendt i 2021. Og 
kun 133 tons affald blev leveret til afbrænding i 
2021. Det er 20 tons mindre end i 2020. 

Til vores CO2-regnskab har COWI brugt 
emissionsfaktorer, der indregner CO2-besparel-
sen ved genanvendelse og substitution af nye 
materialer for hver type af affald, vi sender til 
genanvendelse. Emissionsfaktorer er udtryk 
for, at vi sparer atmosfæren for den CO2, der 
skulle bruges ved produktion af nye materialer. 
Genanvendelse resulterede i en CO2-besparelse 
på 6.217 tons i 2021 mod 5.400 tons i 2020. 

Mad- og bioaffald fra vores kantiner bliver 
ligeledes sorteret, så værdien bevares, og vigti-
ge næringsstoffer kan gives tilbage til naturen. 
Langt størstedelen af det biologiske affald bli-
ver genanvendt til bl.a. gødning og biogas, der 
kan bruges til at skabe bæredygtige drivmidler, 
el og varme.

70%

18%

12%

Omdeling 
fordelt 

på kørtøjer

Biler på fossile brændstoffer

Elscootere og cykler

Benzinscootere

og længere rækkevidde. DAO har blandt andet 
testet nye batterier og mulighederne for batte-
riskift undervejs, så turene kan blive længere 
og derfor optimeres. I 2021 har DAO også købt 
50 nye trehjulede elscootere, der har dobbelt 
så stor lasteevne som normale elscootere. De 
kommer på vejene i 2022.  

Vi har derudover øget andelen af miljøven-
lige alternativer i omdelingsleddet. Blandt 
andet har DAO i 2021 købt 60 Dacia Dokkere 
varebiler, som stilles til rådighed for et udvalg 
af vores bude på landruterne. Det betyder, at 
budene ikke længere skal køre i egne private 
biler, som har svingende benzinøkonomi 
og aldring. I stedet får de stillet en ny Dacia 
Dokker til rådighed, der kører langt på literen, 
og som er gjort klar til at køre på biodiesel, når 
forsyningsnettet er etableret. 

Ses der på fordelingen af alle de køretøjer, 
der anvendes i distributionen, er det kun 
omkring 18 pct., der er emissionsfrie køretøjer 
(cykler og elscootere). I takt med fornyelsen 
af flåden samt den teknologiske udvikling af 
elnettet og de eldrevne køretøjer vil DAO og BK 
arbejde på at indfase flere grønne alternativer i 
omdelingsledet.

92%
Andelen af affald,                              
der genanvendes
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Foto: XXXXXXX

I DAO ser vi det som en bunden opgave at 
arbejde mod klimaneutralitet. Med det afsæt 
har vi i 2021 testet og iværksat en lang række 
tiltag med henblik på at mindske klimaaftrykket 
fra vores distribution. 

Vi har prøvekørt elvarebiler – i bykørsel i 
Aarhus, i kuperet terræn omkring Vejle og på 
de lange stræk omkring Tønder. Konklusionen 
er dog, at elvarebiler desværre endnu ikke er 
holdbare nok til at overtage transportdelen. 

Men ligesom budene finder nye ruter, når 
vejen er spærret, kastede vi os over andre 
muligheder. Vi har derfor indgået en aftale om, 
at vi bliver de første til at teste brintvarebiler i 
Danmark. Samarbejdet er indgået med en af 
de største europæiske bilkoncerner, og testnin-
gen begynder i 1. halvår 2022. Brintvarebilerne 
lever op til mange af de krav, vi har i DAO. 

En stor del af vores varebiler vil dog køre på 
fossilt brændstof en årrække frem. Derfor har 
vi afsøgt mulighederne for, at vore fossile va-
rebilers CO2-aftryk kan reduceres mest muligt, 
indtil vi kan erstatte dem med biler, der ikke 
udleder CO2. I 2020 testede vi vore varebiler 
med 100 pct. andengenerationsbiodiesel som 
drivmiddel. I alt har vi i 2021 brugt 7.000 liter, 
og ydeevnen er fuldstændig sammenlignelig 
med normal diesel. Vores biodiesel kommer 
fra Finland, det er produceret på løvfald, og 
det transporteres fra Finland med et skib, som 
også sejler på biodiesel. 

Ud over fokus på klimaaftrykket fra vores 
distribution arbejder vi systematisk på, at 
bæredygtighed gennemsyrer alle dele af 
vores virke. I 2021 betød det blandt andet, at 
vi investerede i et stort solcelleanlæg på taget 
af vores bygning i Erritsø, som sættes i drift i 
begyndelsen af 2022. Anlægget dækker ca. 
1.500 kvadratmeter og har en ydeevne på 180 
kWh. Anlægget dækker hele vores elforbrug 
om dagen i Erritsø samt opladning af elscoote-
re til natkørsel. Samlet sparer solcelleanlægget 
over 84 tons CO2 om året.

CASE: ET MERE  
BÆREDYGTIGT DAO
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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 og 
på at sikre, at vi tilbyder et trygt og inkluderen-
de arbejdsmiljø for alle.

Vi lancerede i 2019 en fast årlig medarbejder-
trivselsmåling for alle medarbejdere i koncer-
nen for at kortlægge trivsel og udvikling mere 
struktureret og for at give lederne et stærkt 
dialogværktøj til at tale om trivsel med deres 
medarbejdere. I 2020 blev målingen udvidet til 
at omfatte krænkende adfærd, herunder uøn-
sket seksuel opmærksomhed og arbejdsrelate-
ret sygefravær. I 2021 blev spørgeguiden igen 
videreudviklet. Denne gang med et fokus på 
diversitet og lige muligheder og med det formål 
at afdække, i hvor høj grad vores medarbejdere 
oplever, at vi har en inkluderende kultur.

Motiverede og engagerede 
 medarbejdere 

Engagement er afgørende for, om en medar-
bejder trives. Derfor er vores primære målepa-
rameter den samlede engagementsscore, der 
består af fem udvalgte indikatorspørgsmål om 
tilfredshed, motivation, ambassadørvillighed, 
stolthed og loyalitet. Resultatet af trivselsmå-
lingen i 2021 viser, at vi igen har opnået et løft 
på den samlede engagementsscore. Stigningen 
er hovedsagelig drevet af, at medarbejderne 
oplever at være motiverede i deres job og ud-
viser stor ambassadørvillighed. Yderligere har 
vi stolte medarbejdere, der gerne vil forblive 
ansat hos os. Målet er som minimum at fast-
holde det høje niveau for engagementsscoren i 
fremtiden. 

Den årlige medarbejdertrivselsmåling følges 
op af en teambaseret dialog, hvor ledere og 
medarbejdere i fællesskab drøfter medarbej-
dernes 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.  

Elementer i JP/Politikens Hus’ 
medarbejdertrivselsundersøgelse

2019 2020 2021

Trivsel og 
engagement

Krænkende 
adfærd

Diversitet, 
lige muligheder
og inklusion

Trivsel og ledelse hænger sammen. Det bety-
der, at ledelsesudvikling er et centralt punkt 
i trivselsarbejdet. I kraft af vores decentrale 
struktur arbejder forretningerne i JP/Politikens 
Hus særskilt med ledelses- og organisationsud-
vikling, men for at understøtte forretningernes 
HR-indsats i dette arbejde har koncernen i 2021 
lanceret første skud på stammen af tværgående 
tilbud om lederuddannelse og -kurser.
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Engagementsscore fra den årlige 
medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Tilfredshed

Motivation

Loyalitet

Stolthed

Ambassadør-
villighed2019 2020 2021 2021

Til højre ses udviklingstendenserne fra 2019 og 2020 
i underliggende indikator paramentre. Skala går fra 1-5.
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Foto: Jacob Ehrbahn

Foto: Janus Engel
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Ledelsesudvikling

Vi tror på, at god ledelse er en kompetence, 
der skal læres, trænes og udvikles, hvad enten 
man er ny eller erfaren leder. Vi iværksatte der-
for i 2021 et tilbud om lederuddannelse til nye 
ledere. I 2022 tilbydes uddannelse til erfarne 
ledere, samtidig med at vi tilbyder uddannelse 
for teamledere uden personaleansvar. Endelig 
fortsætter vi det succesfulde mentorprogram 
for nye ledere, som har været afholdt siden 
2008. 

Undervisningen på lederkurserne er tilret-
telagt, så indholdet er en blanding af teori, 
praksisnære cases og dialoger. Det klæder 
vores ledere på med kompetencer i forhold til 
lige netop de opgaver og udfordringer, som de 
møder i dagligdagen, svarende til deres ledel-
sesniveau. Samtidig skabes der gode rammer 
for netværksopbygning og vidensdeling på 
tværs af koncernen.

Et godt arbejdsmiljø

Vi har en nedfældet arbejdsmiljø- og sund-
hedspolitik, som danner grundlag for, hvordan 
arbejdsmiljøarbejdet foregår i koncernen. 
Vores arbejdsmiljøorganisationer arbejder 
systematisk med handlingsplaner, uddannel-
se og indsatsområder og bidrager dermed til 

målsætningen om at skabe et sikkert, sundt og 
trygt arbejdsmiljø for alle, ligesom det imøde-
går de risici, der for medarbejderne knytter sig 
til arbejdsrelateret stress, sygefravær m.v.

Vi fastholdt i 2021 fokus på håndtering og 
forebyggelse af krænkende adfærd som den 
vigtigste indsats på tværs af alle vores forret-
ningsenheder, hvilket ganske givet har med-
virket til, at vi i medarbejdertrivselsmålingens 
resultater i 2021 kan konstatere, at der er sket 
et markant fald i andelen af medarbejdere, 
der har oplevet mobning, chikane og uønsket 
seksuel opmærksomhed.  

Vi tager krænkende adfærd meget alvorligt 
og arbejder aktivt med forebyggelse – både i 
arbejdsmiljøorganisationerne, på koncern-
niveau og i forretningerne. Som et led i det 
arbejde har alle ledere blandt andet deltaget i 
obligatorisk informationsmøde om krænkende 
adfærd, herunder pligt til at handle, ligesom 
arbejdsmiljørepræsentanterne har deltaget i 
et heldagskursus med fokus på arbejdsmiljø-
repræsentantens rolle ved henvendelser om 
krænkende adfærd og træning i den svære 
første samtale.

Vi arbejder i 2022 også videre med fore-
byggelse af krænkende adfærd, også når det 
forekommer uden for arbejdspladsen. Koncern 
HR har i samarbejde med arbejdsmiljøorga-
nisationen igangsat arbejdet med at opdatere 

Grundmodul er for nye ledere. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne får sat ord på lederrollens krav, egen motivation 
og kompetencer til at udfylde ledelsesrollen. Deltagerne introduceres også til grundlæggende ledelsesværktøjer.

Overbygning  er for erfarne ledere. Det er en lederuddannelse, der giver deltagerne tid til at reflektere over egen ledelse. 
De får trænet en række ledelsesværktøjer til udvikling af både deres medarbejdere og dem selv i lederrollen.  

5 måneder

Mentorforløb

Lederadfærd
(DISC)

Det personlige
lederskab

Feedback Trivsel, 
motivation

og engagement

Mødeledelse og
præsentations-

teknik

Diversitet og
inkluderende

ledelse

5 måneder

Lederadfærd
(DISC)

Det personlige
lederskab

Coaching Teamledelse og
relationel ledelse

Ledelse i praksis
(workshop)

Diversitet og
inkluderende

ledelse
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Sygefravær i JP/Politikens Hus 

JP/Politikens Hus DA gns.

2018 2019 2020

eksisterende procedurer for håndtering og 
forebyggelse af krænkende adfærd, herunder 
især digital chikane, fra kunder og eksterne 
samarbejdspartnere.   

Et andet vigtigt og vedvarende fokus er, at 
vi ønsker, at vores ledere – i dialog med den 
enkelte medarbejder – sikrer, at der er den 
bedst mulige balance mellem arbejdstid og pri-
vatliv. Det er et centralt aspekt i at forebygge og 
reducere, at medarbejderne oplever stress. Vi 
er rigtig gode til at håndtere stressforløb, men 
skal blive endnu bedre til at forebygge tilfælde. 
Vi monitorerer naturligvis også sygefraværet 
blandt vores medarbejdere. Det gennemsnitlige 
sygefravær blandt medarbejderne faldt i den 
seneste opgørelse til 2,4 pct., hvilket er under 
niveauet for Dansk Arbejdsgiverforening, der 
var 3,2 pct. for det samlede område og 2,6 pct. 
for funktionærområdet.

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 risikoen for, at en 
sygdom udvikler sig, og at medarbejderen bli-
ver langtidssygemeldt. Det gælder sygemelding 
ved både fysiske og psykiske problemer eller 
sygdomme. Ordningen er et supplement til vo-
res eksisterende Falck Healthcare-ordning, der 
sikrer, at medarbejdere også har hurtig adgang 
til rådgivning om trivselsproblemer, herunder 
skilsmisse, konflikthåndtering, stresssympto-
mer m.v. 

En tryg arbejdsplads 

I JP/Politikens Hus bestræber vi os på at fasthol-
de og udvikle en sund virksomhedskultur, hvor 
man som ansat føler sig tryg ved at henvende 
sig til sin nærmeste leder, hvis man oplever 
krænkende opførsel. Ud over nærmeste leder 
kan medarbejderne henvende sig til forret-
ningsledelse, arbejdsmiljø- og/eller tillidsre-
præsentant eller HR-afdelingen. Alle anmeldel-
ser undersøges og tages særdeles alvorligt.

Vi accepterer ikke krænkende adfærd i JP/
Politikens Hus. Vi har derfor et fortsat fokus 
på, at alle behandler hinanden ligeværdigt og 
respektfuldt. For at sikre os det bedst mulige 
grundlag til arbejdet med at skabe en tryg 
arbejdsplads for alle, har vi i efteråret 2021 
afdækket omfanget af krænkende adfærd på 
baggrund af køn, alder, etnicitet/nationalitet og 
seksualitet. 

Vi er glade for at kunne konstatere, at vores 
medarbejdere i høj grad oplever, at der er 
lige muligheder for alle uanset baggrund. Og 
endnu gladere er vi for, at minoritetsgrupper 
scorer højt på spørgsmålet om, at de oplever, 
JP/Politikens Hus har en inkluderende kultur. 
Og det er på trods af, at resultaterne også 
bekræfter, hvad vi ved fra andre undersøgel-
ser og forskning: at personer, der tilhører en 
minoritet på arbejdspladsen, oftere er udsat for 
nedsættende bemærkninger møntet på deres 
identitetsmarkører (etnicitet, seksualitet, køn, 
handicap, alder m.v.), hvilket skaber grobund 
for krænkende adfærd. 

Uønsket seksuel opmærksomhed

Kvinde

3%

6%

1% 1%

Mand

2020 2021
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Det samme overordnede billede tegner sig 
i relation til de traditionelle køns besvarelser, 
hvor der procentvis fortsat er flere forekom-
ster af uønsket seksuel opmærksomhed blandt 
kvinder end mænd. Men sammenlignes resul-
tatet med sidste års måling, ses det, at antallet 
af tilfælde af både mobning og uønsket seksuel 
opmærksomhed for kvindernes vedkommen-
de er blevet halveret. Det samme gælder for 
medarbejdere under 30 år, hvor tilfælde af 
uønsket seksuel opmærksomhed ligeledes er 
blevet halveret. 

Det er vigtigt for os, da vi ved, at særligt 
yngre medarbejdergrupper kan være særligt 
udsat for krænkende adfærd – og det bekræfter 
os i, at vores tiltag over for uønsket seksuel 
opmærksomhed, som vi iværksatte i efteråret 
2020, har haft en effekt. 

Whistleblowerordning

JP/Politikens Hus har i lighed med andre større 
virksomheder etableret en whistleblower-
ordning som supplement til vores allerede 
etablerede interne kanaler, der tilsammen skal 
give de bedste muligheder for trygt og i fortro-
lighed at kunne informere os om bekymrende 
forhold. 

Ordningen gælder for moderselskabet og 
helejede danske datterselskaber. 

Alle medarbejdere, freelancere, lønnede 
og ulønnede praktikanter vil blive omfattet af 
ordningen. Indberetninger vil også kunne gives 
af medarbejdere, der tidligere har arbejdet for 
koncernen, såvel som af medarbejdere, der 
endnu ikke er begyndt at arbejde i koncernen, 
men som er kommet i besiddelse af oplysnin-
ger i forbindelse med ansættelsesprocessen 
eller andre førkontraktretlige forhandlinger. 
Desuden vil indberetninger kunne gives af kon-
cernens faste samarbejdspartnere, herunder 
samarbejdspartneres ansatte, som har deres 
daglige gang i koncernen.

Ordningen er etableret i samarbejde med 
advokatfirmaet Norrbom Vinding, der står for 
at modtage og screene indberetninger, og som 
i øvrigt bistår vores interne whistleblowerteam 
med sparring i forbindelse med den videre 
proces. 
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Foto: Emma Sejersen

Foto: Mathias Broe
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For Politikens ledelse og medarbejdere er der 
et før og efter det tidspunkt i marts 2021, hvor 
Kvinfo præsenterede sin undersøgelse om 
uønskede seksuelle oplevelser og forskelsbe-
handling på Politiken.

29 pct. af Politikens medarbejdere svarede ja 
til at have haft uønskede seksuelle oplevelser, 
om end ingen har følt sige presset eller truet 
til seksuelle ydelser. Langt de fleste oplevelser 
havde rod i en hverdagssexisme med seksua-
liseret sprog og en problematisk og grænse-
overskridende festkultur. 

”Vi har lavet undersøgelsen for at kigge 
indad med et selvkritisk blik for at få svar på, 
hvordan vi som ledelse håndterer problemerne 
med vores egen kultur”, siger ansvarshavende 
chefredaktør Christian Jensen.

Med afsæt i Kvinfo-undersøgelsen nedsat-
te Politikens ledelse i tæt samarbejde med 
tillidsrepræsentanter adskillige arbejdsgrupper 
på tværs af afdelinger. Resultatet har ført til en 
række konkrete tiltag samt nye retningslinjer, 
der adresserer problematikker belyst i Kvinfos 
undersøgelser – alt fra ligeløn, sund festkultur, 
ligebehandling af løst ansatte samt lige mulig-
heder for begge køn. 

Siden sommeren 2021 er der for alle afdelin-

ger gennemført et omfattende program med 
ledertræning og samtaleforløb om kulturfor-
andringer. Det er afgørende, at alle involveres 
og tager et medansvar for at lykkes med en 
grundlæggende og vedvarende kulturændring. 

Vigtige milepæle i forløbet har været ud-
viklingen af et fælles sprog om blinde vinkler, 
strukturelle skævheder og fordomme i vores 
kultur samt udviklingen af et åbent og trygt 
rum til at tale om grænser, og hvordan vi legi-
timt kan sige fra, når vores grænser overskri-
des. 

Essensen heraf er beskrevet i Politikens ko-
deks om, hvad vi forventer af hinanden på en 
moderne arbejdsplads.

”På vores arbejdsplads skal vi alle sikre et 
godt arbejdsmiljø, hvor alle trives med de for-
skelligheder og den mangfoldighed, som er en 
gevinst for arbejdspladsen. Det skal være trygt 
at gå på arbejde, og der skal være plads til os 
alle”, står der i indledningen.

Eller for at sige det kort: Det begynder og 
slutter med god opførsel. Uden blinde vinkler 
og fordomme. Og hvor lederne går forrest i 
hverdagen og til fest. For det skal være trygt, 
sjovt og ligeværdigt for alle at arbejde på 
Politiken.

CASE: KULTURFORANDRINGSARBEJDET PÅ POLITIKEN

Wahida Faizi har siden oktober 2021 været i praktik på Politikens udlandsredaktion en gang om ugen, hvor hun 
blandt andet har samarbejdet med redaktionens journalister om artikler om kvinders vilkår i Afghanistan, efter 
 Taleban har taget magten. Wahida Faizi var en af de omkring 850 afghanere, som blev evakueret til Danmark i 
august, hvor hun var i fare netop på grund af sit arbejde som journalist. Hun har i flere år arbejdet som  radiojournalist 
i Afghanistan, og hun har desuden ledet et arbejde med at forbedre sikkerheden for kvindelige  journalister. 
Ved arrangementet ’Kvinder i Skudlinjen’ fortalte hun om sit liv og arbejde i Afghanistan.

Foto: Thomas Borberg
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DIVERSITET & INKLUSION

I JP/Politikens Hus tager vi diversitetsagendaen 
dybt alvorligt. I kampen om fremtidens dygtig-
ste medarbejdere skal vi blive endnu bedre til 
at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere 
fra den bredest mulige pulje af kvalificerede 
personer. Vi ønsker, at vores medarbejder-
sammensætning afspejler det samfund, vi er 
en del af, og vi tror på, at en bredere vifte af 
medarbejdere – forskellige mht. køn, uddannel-
sesmæssig baggrund, handikap, alder, seksuel 
orientering, etnicitet og nationalitet – vil styrke 
vores forretningers relevans, konkurrencekraft 
og forretningsmæssige resultater. 

Da diversitet er en strategisk prioritet, satte 
vi i forsommeren 2021 fokus på emnet ved et 
heldagsseminar for alle koncernens forret-
ningsledelser i samarbejde med konsulent-
huset Living Institute med det formål at dele 
viden om aktuel forskning og best practice fra 
andre virksomheder.  

For vores ledere betyder det, at de frem-
over skal være i stand til at lede mangfoldige 
teams og skabe en inkluderende kultur, hvor 
alle ansatte oplever, at de kan være sig selv, 
og at deres unikke bidrag både anerkendes og 
inddrages. 

Måling af indsatser for diversitet  
og inklusion
For at sikre fremskridt og monitere udviklin-
gen i arbejdet med diversitet og inklusion er 
vores årlige medarbejdertrivselsmåling blevet 
videreudviklet. 

I 2021 tilføjede vi således nye spørgsmål om 
diversitet og inklusion som en central del af 
undersøgelsen. Der har i koncernen indtil nu 
overvejende været fokus på kønsdiversitet, 
men mangfoldighed blandt vores medarbej-
dere er meget mere. I undersøgelsen har vi 
derfor også spurgt ind til, om medarbejdere 
vil dele personlige oplysninger om køn, alder, 
seksuel orientering og etnicitet/nationalitet. Vi 
er helt opmærksomme på, at disse oplysninger 

er følsomme, og alle besvarelser er selvfølgelig 
helt anonyme. Det er derfor også udelukkende 
på koncernniveau, at vi på baggrund af de ag-
gregerede besvarelser vil rette opmærksomhed 
mod særlige gruppers oplevelser og trivsel. 

Nyt er også at måle på vores medarbejderes 
oplevelse af, hvor inkluderende vores kultur 
er. Der er tilføjet spørgsmål, der spørger bredt 
ind til medarbejdernes oplevelse af et trygt 
og åbent arbejdsmiljø karakteriseret ved en 
ligeværdig og respektfuld omgangstone. Der er 
også spørgsmål, der mere specifikt søger svar 
på spørgsmål om en oplevet sammenhæng 
mellem lige muligheder for udvikling og karri-
ere uanset baggrund. Spørgsmålene er blevet 
sammenholdt med nøgletal om f.eks. vores 
medarbejderes køn, alder, etnicitet og seksu-
alitet for at vide, om vi i organisationen har 
medarbejdergrupper, hvis oplevelser adskiller 
sig fra majoriteten. I 2021 kunne vi konstate-
re en mindre udsving i grupperne, men det 
overordnede resultat både for majoriteten og 
de udvalgte minoritetsgrupper er særdeles 
positivt, da der udtrykkes bred enighed om, at 
vi har en inkluderende kultur.

Medarbejdersammensætning 

Fordelingen mellem kvinder og mænd i JP/
Politikens Hus i 2021 er 38 pct. kvinder og 62 
pct. mænd. Vores målsætning er, at 40 pct. af 
medarbejderne er kvinder, og der er derfor 
fortsat et stort fokus på køn i vores rekruttering 
for at lykkes med reel forandring. En indsats 
vi måler. I 2021 blev der ansat lige så mange 
kvinder som mænd i ledige stillinger. 

Vi har loyale medarbejdere, hvilket afspejler 
sig i, at mere end halvdelen af medarbejder-
staben har arbejdet i koncernen i mere end 
fem år. Vi har også medarbejdere i alle aldre: 
På koncernniveau spænder aldersfordelingen 
blandt vores medarbejdere bredt. På tværs af 
forretningsenhederne varierer fordelingen af 
alder mere. Nogle har en bred aldersfordeling, 
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Kvinder i ledelsen
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andre en mindre bred. Derfor er aldersfor-
deling også et fokusområde i forretningernes 
handlingsplaner for diversitet og inklusion. 

Kvinder i ledelse 

I 2021 var 37 pct. af koncernens ledere kvinder, 
hvilket er samme niveau som i 2020. Det er vo-

res målsætning, at vi skal nå en andel af kvin-
delige ledere på 40 pct. i 2023. Det mål nåede 
vi for vores kommercielle topledelse i 2020. I 
2022 udgøres den kommercielle topledelse af 
syv kvinder og fem mænd. 

I 2021 udgjorde andelen af nyansatte kvin-
delige ledere 46 pct. Vi har fokus på at løfte 
andelen yderligere i de kommende år. 
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Kvinder i bestyrelsen 

JP/Politikens Hus har et mål om, at kvinder 
udgør mindst 33 pct. af de på generalforsamlin-
gen valgte bestyrelsesmedlemmer. Målsætnin-
gen blev opfyldt med virkning fra generalfor-
samlingen i 2021. 

Ligeløn

I JP/Politikens Hus ønsker vi, at vores medar-
bejdere får lige løn for lige funktioner, kompe-
tencer, indsats og erfaringsniveau.  

Det har vi arbejdet målrettet med i flere år, 
og der er i flere omgange blevet tilført ekstra-
ordinære midler til udligning af lønefterslæb. 
I 2021 er Politiken gået skridtet videre og 
har kvalificeret arbejdet med at udarbejde 

en lønmodel, der blandt andet skal sikre, at 
den enkelte medarbejder er placeret på rette 
lønniveau for sammenlignelige funktioner, 
forstår sin placering og kender sin egen mulige 
lønudvikling. Lønmodellen er også et sty-
ringsredskab for ledere, der skal sikre, at nye 
medarbejdere placeres lønmæssigt korrekt ved 
ansættelse, og at ingen medarbejdere – heller 
ikke dem, der ikke af sig selv beder om lønsam-
taler – overses.  

Der er dog stadig kønsbaserede lønforskelle 
på overordnet niveau, både blandt medarbej-
dere og ledere. Det skyldes helt overvejende, at 
vi stadig har en overvægt af mandlige medar-
bejdere med høj anciennitet og tilsvarende høj 
løn. Samtidig er mænd også overrepræsenteret 
inden for højtlønnede fagområder og funkti-
oner, hvilket tilsammen påvirker det samlede 
lønindeks. Billedet er mere balanceret, når vi 
opgør lønindeks på f.eks. alder og anciennitet. 
For eksempel ligger kvindelige ledere op til 45 
år på samme lønniveau som mandlige ledere i 
JP/Politikens Hus.
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Fra 2019 til 2020 blev lønforskellen øget mar-
ginalt. Det kan især henføres til opkøb og nye 
aktiviteter. Kønsbaserede lønforskelle kræver 
dog fortsat vores opmærksomhed. Det arbej-
des der kontinuerligt og målrettet med på både 
koncern- og forretningsniveau. Det handler 
især om at sikre en bedre kønsbalance blandt 
medarbejderne inden for fagområder og funk-
tioner, der traditionelt har været kønsopdelt. 
Det vil have en direkte indflydelse på både lige 
løn og lige værd mellem kønnene. 
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I juni 2021 samlede vi alle koncernens forret-
ningsledelser til et heldagsseminar, faciliteret 
af konsulenthuset Living Institute, der funge-
rede som et kickoff på forretningernes arbejde 
med at udarbejde egne handlingsplaner med 
ambition, måltal og forventede indsatser frem 
mod 2025, der skal øge diversiteten og styrke 
den inkluderende kultur. I alt 73 ledere deltog. 

Seminaret var tilrettelagt med målsætnin-
gen om at klæde forretningsledelserne bedst 
muligt på med forskningsbaseret viden, indsigt 
og inspiration for at skabe et stærkt fagligt 
udgangspunkt for det forestående arbejde.

Alle forretninger, herunder Ekstra Bladet, 
Jyllands-Posten, Politiken, Forlaget, Watch 
Medier og Saxo, har i november indleveret 
handlingsplaner. For alle forretninger gælder, 

at de målrettet og allerede i 2022 igangsætter 
flere konkrete initiativer, der skal skabe større 
mangfoldighed i medarbejderstaben med 
særligt fokus på køn, alder, uddannelsesbag-
grund og etnicitet. Initiativerne har blandt 
andet fokus på at styrke evnen til at tiltrække 
dygtige og talentfulde ansøgere, der ikke tradi-
tionelt søger job i mediebranchen, samt vores 
rekrutterings- og forfremmelsesprocesser, så vi 
sikrer, at vi ikke overser potentiale som følge af 
utilsigtede bias. 

For at understøtte arbejdet decentralt i for-
retningerne er der allerede i 2021 igangsat en 
træningsindsats for ledere på tværs af koncer-
nen i inkluderende ledelse, diversitet og bias 
– og målrettet rekrutterings- og forfremmelses-
situationer. Denne indsats styrkes i 2022.

CASE: LEDELSESFOKUS PÅ DIVERSITET

Foto: Mathias Broe
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Læselysten blandt danske børn og unge har 
været dalende gennem en længere årrække. 
Det er både en samfundsmæssig og publici-
stisk udfordring, hvis de yngre generationer 
ikke kan se glæden ved at fordybe sig og 
udvide deres videnshorisont gennem læsning 
og dermed få del i alle de positive effekter, som 
følger med læsning. Samtidig er læsekompe-
tencer en egenskab, som både skal trænes og 
fremelskes, og et helt grundlæggende element 
i skabelsen af aktive samfundsborgere.

Hos Saxo er børnelitteraturen og opdyrknin-
gen af læselyst et vigtigt fokusområde, som 
har dannet baggrund for en række initiativer i 
2021. 

Saxo har indgået et strategisk partnerskab 
med Muskelsvindfonden og Aarhus Teater, og 
sammen har de tre parter skabt forestillingen 
Cirkus Jul, som er en magisk juleforestilling 
med afsæt i fem af børnelitteraturens forun-
derlige universer. Den fælles ambition er at 
få skabt læseglæde på tværs af generationer 
med et tilbagevendende julecirkus, der har 
børnebøgerne som omdrejningspunkt.

Op mod 200.000 elever på de danske 
ungdomsuddannelser fik i andet halvår af 
2021 fri adgang til ubegrænset streaming af 
e- og lydbøger gennem Saxo Premium-appen 
afledt af et samarbejde mellem Saxo og Det 
Kongelige Bibliotek. Tilbuddet er en pilottest, 
der har til formål at undersøge interessen for 
bogstreaming blandt unge, og skal for en 
halvårlig periode sikre bedre og lettere adgang 
til litteraturen.

Det længerevarende partnerskab mellem 
Saxo og UNICEF Danmark og målet om at sikre 
kvalitetsuddannelse til alle verdens børn fort-
sætter på fjerde år og har igen i 2021 nået et 
rekordhøjt donationsniveau. Samlet set har de 
danske læsere sammen med Saxo gennem mi-
krodonationer bidraget med mere end 3 mio. 
kr. til UNICEF Danmarks arbejde med at sørge 
for lige adgang til uddannelse og litteratur til 
børn i hele verden.

CASE: SAXOS ARBEJDE MED AT   
FREMME LITTERATUREN HOS  
BØRN OG UNGE
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Foto: Morten Rygaard
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JP/Politikens Hus har været overskudsgivende 
hvert eneste år siden 2008 og har opbygget en 
egenkapital på 3,2 mia. kr., hvoraf 1,7 mia. kr. 
er et likvidt beredskab overvejende bestående 
af værdipapirer. 

I 2021 har vi betalt i alt 94 mio. kr. i skat. Der-
med betaler vi mere tilbage til samfundet, end 
vores medier modtager i redaktionel produkti-
onsstøtte. I 2021 oplyste Skatteministeriet, at vi 
i 2019 var blandt landets 100 største selskabs-
skatteydere.

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, 
 Rio-deklarationen vedrørende miljøbeskyttelse 
og udvikling samt FN’s konvention om anti-
korruption. 

Principperne om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrup-
tion er allerede en del af gældende dansk ret 
og gælder naturligvis også JP/Politikens Hus. 
Koncernen er inspireret af de globale princip-
per, men har ikke tilsluttet sig principperne 
formelt, fordi vi i forlængelse af vores redak-
tionelle uafhængighed ikke ønsker at gøre os 
selv til en del af politisk definerede ambitioner, 
uanset hvor sympatiske de er. Vort bidrag er at 
se virksomheder, myndigheder og magthavere 
efter i sømmene for at sikre, at de fastholdes 

OVERSKUD MED ANSVAR

på de globale principper og retningslinjer for 
samfundsansvar. 

Ansvarlige investeringer

Vi investerer en del af vores kapitalberedskab i 
finansielle aktiver. Vores investeringer sker gen-
nem eksterne kapitalforvaltere, der arbejder og 
investerer efter ESG-politikker (environment, 
social, governance) baseret på internationale 
standarder vedtaget i FN-regi. Standarderne 
vedrører menneskerettigheder, arbejdstager-
rettigheder, miljø og antikorruption, der indgår 
i screeningen og monitoreringen af investerin-
gerne. 

Vores forvaltere arbejder med en eksklusi-
onsliste, der omfatter investeringer, selskaber 
og/eller lande, der systematisk og vedvarende 
overtræder politikker for ansvarlighed, og der 
investeres ikke i selskaber, der ikke følger inter-
nationalt anerkendte konventioner og normer 
fra blandt andet FN og OECD. Som eksempel 
investeres 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 ikkeinvesteringsegnede, 
bl.a. som konsekvens af manglende overhol-
delse af FN Global Compacts ti principper. Der 
er ikke i 2021 eller tidligere år rapporteret om 
overtrædelse af ESGpolitikker fra forvaltere.



29

Fo
to

: J
oa

ch
im

 L
ad

ef
og

ed



30

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 
til annoncører eller til annoncers indhold.

JP/Politikens Hus driver sammen med en 
række andre store mediehuse i Danmark 
(TV 2, Berlingske Media, Jysk Fynske Medier, 
Sjællandske Medier, Aller Media og Børsen) 
Publisher Platformen, som giver annoncører 
mulighed for at sikre sig annoncering udeluk-
kende i danske kvalitetsmedier, der er tilmeldt 
Pressenævnet. Platformen er en transparent 
indkøbskanal og repræsenterer et dansk kvali-
tetsalternativ 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. Koncer-
nen har ligeledes udviklet dataplatformen 
 Relevance, der tilbyder annoncører mulighed 
for målretning af annoncer på baggrund af 
mediernes egne data, som ikke deles med 
tredjepart.

Det er afgørende for koncernen, at data 
indsamles i overensstemmelse med databeskyt-
telsesforordningen. JP/Politikens Hus’ samtyk-
keløsninger på alle digitale flader sikrer efterle-
velse af de til enhver tid gældende vejledninger 

Forsiden:
De fire journalister – Nagieb Khaja, Jeppe Findalen, 
Thomas Foght og Magnus Mio – fra Ekstra Bladet blev 
i januar i år belønnet med Danmarks  fornemmeste 
journalistiske pris, Cavlingprisen, for artikelserien 
’Mettes uønskede børn’, som afdækkede, hvordan den 
socialdemokratiske regering i flere tilfælde skjulte og 
tilbageholdt centrale informationer for Folketinget om 
de danske børn, der befandt sig i de syriske fangelejre.
 Det er dermed tredje år i træk, at et medie fra   
JP/Politikens Hus modtager landets fornemmeste 
 journalistiske pris.
 Cavlingprisen uddeles hvert år til en journalist eller 
en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist 
 initiativ og talent i det foregående år. 

Foto: Jan Sommer

Om denne rapport:
Dette er JP/Politikens Hus’ redegørelse for samfundsansvar jf. § 99a i årsregnskabsloven. Rapporten dækker forretninger, hvor JP/Politikens Hus 
har finansiel kontrol, hvilket inkluderer delejede associerede virksomheder, Bladkompagniet, Dansk Avis Omdeling og Infomedia, men ikke Børsen, 
Ritzau, LassoX, Medicinske Tidsskrifter og HD-Sydsvenskan.

fra de danske myndigheder vedr. cookies og 
databehandling. 

Vores medier har dertil også regler for an-
noncørbetalt indhold, der bliver til i et sam-
arbejde mellem husets annonceafdelinger og 
annoncører. Alle tekster skrives af mediernes 
kommercielle medarbejdere. Mediernes redak-
tionelle medarbejdere er således ikke involve-
ret i nogen faser af udviklingen af det betalte 
indhold, og annoncørerne har ingen indflydel-
se på mediernes redaktionelle indhold. Annon-
cørbetalt indhold deklareres altid tydeligt. 

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. Værdien af julehjælpen er på baggrund af 
prisstigningerne i samfundet i år øget med 300 
kr. så den udgør 1.800 kr. Julehjælpen består af 
gavekort til gaver på 1.000 kroner og gavekort 
til mad på 800 kroner, og hver en indsamlet 
krone går ubeskåret videre til køb af gaver og 
mad.

I 2021 var antallet af ansøgere rekordhøjt. 
16.800 søgte om hjælp, hvilket er 11 pct. højere 
end 2020, hvor antallet af ansøgere ligeledes 
satte rekord. Indsamlingsbeløbet slog også 
rekord i 2021. Dansk Folkehjælp og Ekstra Bla-
det formåede at indsamle 20,2 mio. kr. i årets 
julehjælpsindsamling. Det betyder, at 12.632 
børnefamilier fik julehjælp i 2021.
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Forretningsbeskrivelse:
JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medievirksomheder. Koncernens udgivelser omfatter blandt andet Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og 
Politiken samt nogle af Danmarks toneangivende erhvervsudgivelser, Finans og Watch Medier, samt Danmarks største finansielle nyhedsbureau, 
Marketwire. På vores forlag udgiver vi en række af Danmarks og Sveriges mest læste forfattere, ligesom vi så sent som i september har erhvervet 
Norges største fagbogsforlag, Kagge Forlag. Derudover ejer vi Danmarks største onlineboghandel, Saxo, der samtidig er en af landets største bog-
streamingtjenester, samt den globalt førende design- og arkitekturportal Dezeen. Dertil kommer tryk- og distributionsvirksomhed i form af vores 
trykkerier og Dansk Avis Omdeling og Bladkompagniet, der begge fra 1. januar 2022 indgår som koncernvirksomheder.




