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Hvorfor due diligence?

Alle virksomheder bliver nødt til at agere ansvarligt. Man kan vælge at

opfinde sin egen måde at gøre det på - eller man kan vælge at forpligte sig til
til due diligence og herigennem opnå en internationalt anerkendt tilgang til
ansvarlig virksomhedsdrift
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Beskrivelse af forløbet
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Introduktion
til OECD due diligence pilotprojektet
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Udgangspunkt
Vores ønske og udgangspunktet for pilotprojektet har været at
skabe en praksisnær og overskuelig tilgang til due diligence,
for at motivere virksomheder til at komme i gang.
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Baggrund
I piloten deltog Coze Aarhus og Soulland. Begge virksomheder har en høj CSR
modenhed, og lang erfaring med at arbejde med ansvarlig virksomhedspraksis.
Begge deltagende virksomheder havde et ønske om at forstå, hvordan de kunne
implementere arbejdet med due diligence efter internationale retningslinjer.

Deltagerne havde dårlige erfaringer med humans rights due diligence, som de
opfattede som svært tilgængeligt og abstrakt. Begge har tidligere været på kursus i
en tilgang der baserede sig på en skematisk afdækning af specifikke krænkelser af
alle menneskerettigheder. De havde ikke oplevet en kobling til deres
ansvarlighedsarbejde og de øvrige processer i due diligence.
Derfor har vi lagt vægt på at gøre det tydeligt at due diligence er en række
processer der sammen med ens øvrige praksis tilsammen understøtter ansvarlig
virksomhedspraksis.
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Tilgang og scope
Vi valgte at bruge de seks skridt i OECDs due diligence som struktur for
projektprocessen, med henblik på at styrke virksomhedernes forståelse af, og
strukturere arbejdet med, due diligence under og efter projektet.

Begge virksomheder blev introduceret til OECD due diligence i form af de
seks skridt, begge ønskede at vi medtog det fulde scope af OECDs
retningslinjer i projektet: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø, klima og anti-korruption i hele værdikæden.
Vi har evalueret proces, input og værktøjer med virksomhederne løbende.
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INSPIRATION OG SPARRING

Forløb og tidsplan
INTRODUKTIONSMØDE

FAGLIG SPARRING

FAGLIG SPARRING

FAGLIG SPARRING

AFRUNDENDE MØDE

Individuelt

Individuelt

Individuelt

Individuelt

Individuelt

FORMÅL

FORMÅL

FORMÅL

FORMÅL

FORMÅL

Intro til den deltagende
virksomhed. Ambitioner for
projektet, ønsker til forløb.

Sparring om udfyldelse af
spørgeskema

Sparring omkring Gapanalyse og fokus fro
projektet

Kortlægge og prioritere risici
i værdikæden i det dertil
udviklede skema

Genbesøge gap-analysen og
de 6 skridt, samle op på
indsats og evaluere forløbet

August

September

Oktober

November

December

WORKSHOPS
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November

November

August

September

KICK-OFF:

WORKSHOP 1:

WORKSHOP 2:

WORKSHOP 3:

INTRO, PROCES OG SCOPE
Individuel workshop

SPØRGESKEMA TIL GAP ANALYSE
Individuel workshop

GAP-ANALYSE OG PRIORITERING
Individuel workshop

RISIKOAFDÆKNING
Fælles workshop

PRIORITERING AF RISICI
Fælles workshop

FORMÅL

FORMÅL
Gennemgå alle spørgsmål for at
skabe overblik over nuværende
indsatser og koble dem til
retningslinjerne.

FORMÅL

FORMÅL
Inputs til risici i værdikæden og
brug af self-assessments hos
leverandører i risikoafdækningen.
Eksterne oplæg, bl.a. IMF.

FORMÅL
Introduktion til de centrale
principper i prioritering, samt
afprøvning af metode til
prioritering af risici ud fra
alvorlighedsgrad.

At skabe et godt fundament for
projektet og en fælles forståelse
af OECD’s retningslinjer og de 6
skridt i due diligence.

Oktober

Fremlægge gaps og
understøttende aktiviteter i
forhold til retningslinjerne, samt
udvælgelse af indsats for resten af
projektet.
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WORKSHOP 4:

INSPIRATION OG SPARRING

Beskrivelse af forløbet
FAGLIG SPARRING
FAGLIG SPARRING
AFRUNDENDE MØDE
FAGLIG SPARRING
INTRODUKTIONSMØDE
Individuelt
Individuelt
Individuelt
Individuelt
IndividueltKick off
FORMÅL
virksomheder om deres daglige praksis,
politikker og processer, og udviklede
derpå et spørgeskema, som
FORMÅL
FORMÅL
FORMÅL
FORMÅLVi lavede interviews med begge
Sparring
omkring
Gap-fra ETI Norge Kortlægge og prioritere risici
Genbesøge gap-analysen og
Sparring om udfyldelse
baggrund for vores gap-analyse.
Som inputaftil spørgsmål brugte
vi et lign.
Værktøj
Intro til den deltagende
i værdikæden i det dertil
de 6 skridt, samle op på
kobling
virksomhedernes øvrige arbejde analyse og fokus fro
virksomhed. Ambitioner
foraf due diligence tilspørgeskema
indsats
og evaluere forløbet
udviklede
skema
projektet
projektet, ønsker til
forløb.
Spørgeskemaet
brugte vi til at fremhæve virksomhedernes nuværende arbejde i en due diligence kontekst. Både for at vise dem, hvor de
allerede var godt i gang med flere af de seks skridt, og hvor de skulle bygge på for at leve op til retningslinjerne samt fremhævede tiltag der
kunne styrke deres arbejde med ansvarlighed yderligere.
gap-analyse
Vi sammenholdt svar med vores indsamlede viden om virksomhederne og analyserede det ift. retningslinjerne og fremlagde resultaterne for de
to virksomheder. De valgte derpå, med sparring fra os, det initiativ som de ville have hjælp til at arbejde med i projektet.
August
September
Oktober
November
December
Prioritering af indsats
Begge valgte det, der er helt essentielt i due diligence, nemlig risikovurderingen. Det handler om at afdække risici i værdikæden og derpå
prioritere dem efter alvorlighed, ikke for virksomheden, men for negativ påvirkning af mennesker, miljø og klima. Risikovurderingen er også
grundlaget for de efterfølgende skridt i due diligence. De resterende gaps har vi også berørt i projektet, om end kort. De ligger som
udviklingspunkter for hver virksomhed, herunder skal de have fokus på forankringen af processerne i virksomheden.
November
November
August
Risikovurdering – afdækningSeptember
og prioritering
Oktober
Vi tog fat på individuel risikoafdækning med virksomhederne, vi udviklede med input fra en workshop et skema til afdækning af risici. Derpå
have vi fælles workshop med oplæg fra Cathrine Veiberg fra IMF om risici i tekstilsektoren, og fra Anja Padget supply chain manager i Sourcing
House, der fortalte om erfaringer med risikoafdækning hos leverandører gennem self-assessment.
WORKSHOP 4:
Alvorlige risici
WORKSHOP 2:
WORKSHOP 1:
WORKSHOP 3:
KICK-OFF:
PRIORITERING
AF RISICI
GAP-ANALYSE OG udviklede
PRIORITERING
SPØRGESKEMA
GAP ANALYSE for risikovurderingen,
der erTIL
grundlæggende
vi en metode tilRISIKOAFDÆKNING
at sætte numerisk værdi på risici som de
INTRO, PROCESTil
OGvurdering
SCOPE af alvorlighed,
Fælles
workshop
Individuel
Fælles
workshop
Individuel workshop
deltagende virksomhederIndividuel
testede.workshop
Vi tilrettede metoden i fællesskab
såworkshop
det både gav mening for dem
at arbejde
med, og så vi sikrede at de
FORMÅL
prioriterede i overensstemmelse
med retningslinjerne. Begge virksomheder
afprøve risikoafdækning og prioritering,
FORMÅL har hjemmearbejde med atFORMÅL
FORMÅL
FORMÅL
Introduktion
til de centrale
på baggrund
og den alle
udviklede
metode
Fremlæggesessioner
gaps og med os. Inputs til risici i værdikæden og
At skabe et godt fundament
for af oplæg
Gennemgå
spørgsmål
for atog har derpå sparrings
principper i prioritering, samt
Afslutning
understøttende aktiviteter i
brug af self-assessments hos
projektet og en fælles
forståelse
skabe overblik over nuværende
af metode til
forhold til retningslinjerne,
Projektets
afsluttes
medogafrundede
og genbesøg afsamt
de seks skridt,
for at sikre
at virksomhederne er klarafprøvning
til at
leverandører
i risikoafdækningen.
af OECD’s retningslinjer
og deproces
6
indsatser
koble demmøder
til med opsamling
prioritering
af
risici ud fra
udvælgelse af indsats for resten af
Eksterne oplæg, bl.a. IMF.
arbejde med processerne retningslinjerne.
på egen hånd og ved godt mod
skridt i due diligence.

WORKSHOPS
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projektet.

FREMTIDENS TEKSTILKRAV - OECD

alvorlighedsgrad.

Tilgang og værktøjer udviklet i
pilotprojektet
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De seks skridt
Vi har brugt de 6 skridt i OECD’s retningslinjer
som ramme og fremgangsmetode for projektet.
Denne tilgang er valgt for at skabe struktur, og
give deltagende virksomheder klarhed over de
forskellige dele i due diligence og for at
understrege at det er en kontinuerlig proces, der
handler om at komme i gang og forbedre sig
undervejs.

Grafikken er lånt fra www.de6skridt.dk
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Due diligence terminologi
Genopretning
En vigtig del af vores tilgang og metode har været at
skabe forståelse af terminologien i retningslinjerne. Den
kan være svært tilgængelig både at forstå og oversætte til
praksis.
Derfor har vi lagt vægt på at forklare de centrale termer
indenfor international due diligence og etablere et fælles
sprogbrug og referenceramme i projektet. Vi har samtidig
arbejdet med at oversætte terminologien til dansk.

Salient risks

Prioritering

Alvorlighedsgrad

Det skal også skabe et godt fundament for, at
virksomhederne fremadrettet kan tale ind i det rette
sprogbrug når de arbejder med, og kommunikerer om,
due diligence.

Commitment

Leverage
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Spørgeskema til gap-analyse
For at forstå og tydeliggøre virksomhedernes udgangspunkt for at arbejde med due diligence har vi udviklet et
spørgeskema struktureret omkring de seks skridt.
Spørgeskemaet indeholder en lang række spørgsmål, der relaterer sig til specifikt indhold i retningslinjerne og til
processer, der understøtter ansvarlig virksomhedspraksis helt generelt. Formålet med spørgeskemaet har været at
tydeliggøre det virksomheden allerede gør godt, og der, hvor der er både gaps i forhold til OECD’s retningslinjer og
forbedringsmuligheder.

Ovenstående er et lille udsnit fra skemaet
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Gap-analysen
For at tydeliggøre, hvordan virksomheden allerede efterlever retningslinjerne, og hvor der er gaps samt mulighed for
generelt forbedring af ansvarlig virksomhedsadfærd, har vi med udgangspunkt i svarene i spørgeskemaet, udviklet et
værktøj til at lave en overskuelig og praksisnær gap-analyse angivet med farver.
På baggrund af gap-analysen udvalgte virksomhederne en indsats for projektet. Virksomhederne kan også bruge
resultaterne i gap-analysen til at styrke arbejdet med due diligence fremadrettet.
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Afdækning af risici – DM&T + IMR
I virksomhedernes arbejde med afdækning af risici, har vi
fået meget værdi ud af at inddrage et grundigt arbejde
lavet af Institut for Menneskerettigheder og Dansk Mode
& Tekstil fra et sideløbende projekt.
Afdækning af generelle risici i et værdikædeperspektiv
med fokus på menneskerettigheder gav virksomhederne
et godt udgangspunkt for at komme i gang med deres
egen risikoafdækning.
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Skema til afdækning, prioritering og
håndtering
For at strukturere virksomhedernes arbejde med hhv. risikoafdækning, risikoprioritering og efterfølgende håndtering
af risici udviklede vi et skema og værktøj, samt en metode til prioritering af risici baseret på alvorlighedsgrad (salient
risks), som det bliver beskrevet i internationale retningslinjer.

Ovenstående er et udsnit fra skemaet
FREMTIDENS TEKSTILKRAV - OECD

Tilbagemelding fra deltagerne
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Tilbagemeldinger fra deltagerne
Forløbet har lært os, at det faktisk
er muligt at arbejde med
retningslinjerne, fordi de er blevet
brudt ned i de enkelte skridt.
Virkelig godt!

Tidligere kurser i due diligence har
gjort det meget komplekst. Nu forstår
jeg endelig, hvad due diligence er, og
hvordan det skaber værdi.

Det er meget befriende, at det ikke
skulle være perfekt fra start, men at
det vigtigste var at få taget hul på det
og begynde at gøre noget ved det.

Jo mere hjælp vi kan få, jo hurtigere
kan vi flytte os. 1:1 sparringen er
virkelig værdifuld og hjælper til at
reducere kompleksiteten. Det kunne
vi bruge endnu mere af.

Godt, at der har været momentum i
forløbet, men det er også vigtigt, at
der er tid til refleksion og fordybelse
undervejs.

Det er vigtigt med forankringen i
virksomheden. Det kunne vi godt
have haft mere fokus på.

Det var meget hjælpsomt, at der var
defineret nogle risici om
menneskerettigheder, som kunne
inspirere os til at komme i gang.

Vi har hele tiden haft en oplevelse af,
at der ikke var nogle dumme
spørgsmål. Det har givet os stor
tryghed.

Hele tilgangen har været meget mere
praktisk og håndgribelig end jeg før
har oplevet – det er blevet oversat til
vores hverdagspraksis.
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Måden vi arbejder med det på, bliver
beviseligt vigtig. Gennem dialogen
med jer bliver det endnu mere
tydeligt for os.

Vores egne observationer
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Vores egne observationer
DET FUNGEREDE GODT AT…
✓

FORLØBET KUNNE BLIVE ENDNU BEDRE VED AT…

Opdele forløbet i de seks skridt i OECD’s retningslinjer og
give en grundig introduktion til skridtene, så de danner en
samlet forståelse

✓

Holde scopet for pilotprojektet til trin 2 og 3, da de er
grundlaget for de øvrige trin

✓

Have fokus på, at det vigtige er at forstå, komme i gang og
blive bedre. Ikke at være perfekt fra start

✓

Gøre forløbet praktisk og virksomhedsrettet med fokus på –
og tilpasning til - den enkelte virksomheds situation, behov,
kultur og ledelse

✓

Sparre løbende med den enkelte virksomhed, hvilket gjorde
en stor forskel i forhold til et mere generisk kursus i due
diligence

✓

Sikre at terminologien kom på plads fra starten, så
virksomhederne fik et sprog for ansvarlighed, f.eks. hvad er
due diligence, genopretning, risikoprioritering, etc.

✓

Afdække hvad virksomheden allerede gør godt, som man
kan bygge videre og oversætte due diligence til de
arbejdsgange, der allerede er i virksomheden

✓

Sikre en oplevelse af tillid og fortrolighed fra start, så
virksomhederne tør dele indsigt og udviklingsområder

❖ Holde fast i, at det ikke er frivilligt, om der er sparring
❖ Tydeliggøre hvad en given opgave kræver, hvorfor den skal laves
og hvad skal den bidrage til
❖ Sikre, at virksomhederne får arbejdet grundigt med de enkelte
skridt, før de bevæger sig videre til næste

❖ Afstemme forventning om tidsforbrug med virksomhederne fra
start
❖ Strække forløbet over en længere tidsperiode, så der er plads til
mere individuelt arbejde og sparring mellem workshops
❖ Have endnu mere fokus på forankring af due diligence i
organisationen (forandringsaspektet)
❖ Udvikle en inspirationsliste over risici i alle de fem OECD
fokusområder (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
klima, miljø og antikorruption)
❖ Arbejde i dybden med alle de seks skridt i en udvidet version af
forløbet, da det først er, når virksomheden har været hele vejen
rundt i de 6 skridt, at due diligence er fuldt implementeret
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Forslag til udvidet forløb
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Formålet med et udvidet due diligence-forløb
Styrke virksomhedernes arbejde med ansvarlig virksomhedspraksis i
hele værdikæden ved at klæde dem på til at arbejde struktureret og
praksisorienteret med due diligence med fokus på virksomhedens

påvirkning på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima,
miljø og anti-korruption.
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Når forløbet er færdigt, har virksomheden…
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

En internationalt anerkendt tilgang til at drive ansvarlig virksomhedspraksis
En forståelse af, hvad due diligence betyder i praksis
En intern forankring af virksomhedens arbejde med ansvarlighed i hele forretningen
Et overblik over virksomhedens negative påvirkning i værdikæden
En struktureret tilgang til at håndtere den negative påvirkning, koblet til
virksomhedens eksisterende processer og praksis
Et solidt grundlag for at leve op til fremtidig lovgivning og udefrakommende krav
Et fundament for at kommunikere transparent om virksomhedens arbejde med
ansvarlighed og bæredygtighed
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Tilgangen til et fremtidigt forløb
FORMEN PÅ FORLØBET
Scope for et fremtidigt forløb
vil være OECDs retningslinjer
og de fem fokusområder:
Menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder,
miljø, klima og antikorruption

▪ Kombination af fælles og individuelle aktiviteter
▪ Intensiv opstart med mulighed for fordybelse gennem
forløbet
▪ Inspirationsoplæg og styring fra rådgiverne
▪ Individuel sparring
▪ Dialog mellem virksomhederne

▪ Hjemmearbejde i virksomhederne
▪ Input udefra, f.eks. fra DIEH, NCP eller Institut for
Menneskerettigheder
▪ Buddy-ordning mellem sammenlignelige virksomheder
(f.eks. samme fokus, modenhed e.l.)
▪ Løbende sparring mellem deltagende virksomheder,
f.eks. i forbindelse med risikoafdækning, prioritering
og håndtering
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BAGGRUND OG KOBLING TIL
ORGANISATIONENS PRAKSIS

Forløb og tidsplan

Forløbet tilpasses løbende og skræddersys til virksomhedens behov og ønsker indenfor programmets scope

INTRODUKTION OG
AFDÆKNING
Individuelt møde

UGE 1

KICK-OFF:
INTRO, PROCES OG
SCOPE
Fælles workshop

WORKSHOP:
GAP ANALYSE OG
PRIORITERING
Individuel workshop

WORKSHOP:
ORGANISATORISK
FORANKRING
Fælles workshop

UGE 5

UGE 8

UGE 3

AFRUNDING:
OPSAMLING, LÆRING
OG HANDLING
Individuelt møde

UGE 30

ARBEJDSWORKSHOPS
TIL DE SEKS SKRIDT

LØBENDE INDIVIDUEL SPARRING OG HJEMMEOPGAVER
UGE 6

UGE 10

UGE 14

UGE 18

UGE 22

UGE 26

WORKSHOP SKRIDT 1
COMMITMENT
Fælles workshop

WORKSHOP SKRIDT 2
RISIKOVURDERING
Fælles workshop

WORKSHOP SKRIDT 3
RISIKOHÅNDTERING
Fælles workshop

WORKSHOP SKRIDT 4
OPFØLGNING
Fælles workshop

WORKSHOP SKRIDT 5
KOMMUNIKATION
Fælles workshop

WORKSHOP SKRIDT 6
GENOPRETNING
Fælles workshop
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BAGGRUND OG KOBLING TIL
ORGANISATIONENS PRAKSIS

Forløb og tidsplan

Forløbet tilpasses løbende og skræddersys til virksomhedens behov og ønsker indenfor programmets scope

INTRODUKTION OG
AFDÆKNING
Individuelt møde
Formål
Afdækning af virksomhedens
eksisterende politikker,
processer, tilgang,
ledelsesopbakning etc. samt
gensidig forventningsafstemning

UGE 1

KICK-OFF:
INTRO, PROCES OG
SCOPE
Fælles workshop
Formål

WORKSHOP:
GAP ANALYSE OG
PRIORITERING
Individuel workshop
Formål

• Introduktion til de 6 trin
• Introduktion til terminologi for
due diligence
• Introduktion til buddy ordning
og kobling af virksomheder
• Introduktion til GAP analysen
• Introduktion
til 3
UGE
hjemmeopgave

• Indledende individuel sparring
om kvalificering af besvarelser
(individuel sparring)
• Gennemgang af GAP analysen
• Prioritering af identificerede
gaps
• Udvælgelse
af fokusområder
UGE
5
for indsats

WORKSHOP:
ORGANISATORISK
FORANKRING
FormålFælles workshop
•
•
•
•
•
•
•
•

Forandringsforståelse
Ledelsesejerskab
Interessenter og involvering
Kompetenceudvikling
Kommunikation kernefortælling
Roller og ansvar
Den enkeltes
bidrag
UGE
8
360 fokus på ansvarlighed

AFRUNDING:
OPSAMLING, LÆRING
OG HANDLING
Individuelt møde
Formål
•
•
•
•

Evaluering
Status og opsamling på
eventuelle udeståender
Læring – hvad har fungeret
godt og hvad kan udvikles
yderligere
NæsteUGE
skridt30

LØBENDE INDIVIDUEL SPARRING OG HJEMMEOPGAVER

ARBEJDSWORKSHOPS
TIL DE SEKS SKRIDT

UGE 6

WORKSHOP SKRIDT 1
COMMITMENT
Formål
• Introduktion
internationale
Fællestilworkshop

retningslinjer
• Afklar hvor commitment skal
fremgå
• Afklar indhold i commitment
• Udarbejd commitment
• Afdæk kompetencebehov/gab
• Interessenter og organisatorisk
forankring

UGE 10

UGE 14

UGE 18

UGE 22

UGE 26

WORKSHOP SKRIDT 2
RISIKOVURDERING
Formål
Fælles
workshop
• Oplæg
om principperne
i

WORKSHOP SKRIDT 3
RISIKOHÅNDTERING
Formål
Fælles
workshopi
• Oplæg
om principperne

WORKSHOP SKRIDT 4
OPFØLGNING
Formål
Fælles
workshopi
• Oplæg
om principperne

WORKSHOP SKRIDT 5
KOMMUNIKATION
Formål
Fælles
• Oplæg
om workshop
principperne i

WORKSHOP SKRIDT 6
GENOPRETNING
Formål
• Fælles
Oplæg omworkshop
principperne i

retningslinjerne
• Del 1: Risikoafdækning (intro,
individuelt og siden 1:1 sparring)
• Del 2: Risikoprioritering (intro,
individuelt og siden 1:1 sparring)
• Afdæk kompetencebehov/gab
• Interessenter og organisatorisk
forankring

retningslinjerne
• Risikohåndtering (introduktion,
individuelt og siden 1:1 sparring)
• Afdæk kompetencebehov/gab
• Interessenter og organisatorisk
forankring

FREMTIDENS

retningslinjerne
• Spørgeramme til dialog med
leverandører
• Spørgeramme til intern
opfølgning
• Afdæk kompetencebehov/gab
• Interessenter
TEKSTILKRAV
- OECDog organisatorisk
forankring

retningslinjerne
• Afklaring af, hvad der skal
kommunikeres (most salient
risks)
• Plan for kommunikation, kanaler
og formål
• Afdæk kompetencebehov/gab
• Interessenter og organisatorisk
forankring

retningslinjerne
• Oprettelse af proces for
genopretning og
klagemekanismer
• Afdæk kompetencebehov/gab
• Interessenter og organisatorisk
forankring

FORMEN PÅ FORLØBET

Kontaktoplysninger
Signe Mørk

Silke Sønderstrup-Granquist

Impact CSR ApS

Sourcing House ApS

signe@impactcsr.dk

silke.granquist@sourcinghouse.com

+45 7179 0019

+45 2763 9908

FREMTIDENS TEKSTILKRAV - OECD

