Vores år 2021

ESG-rapport – ansvarlig virksomhedsdrift
KALB ApS
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Kommunikation med hjerte
& hjerne forpligter
Vores løfte til omverdenen er kommunikation med hjerte og hjerne. I
det ligger der en høj grad af ansvarsfølelse. I KALB har vi altid taget
vores ansvar som aktiv virksomhed ret så alvorligt. Og det gælder
både når det gælder vores medarbejdere og vores rolle i samfundet.
Nu går vi skridtet videre – udtrykker vores holdninger, beretter om
vores handlinger – og måler!
Vi har fra begyndelsen følt os forpligtede
til at give fra os, hvor vi kan – lige fra
gratis iværksætterrådgivning til plads til
skoleelever, studerende og andre, der
søger praktik hos os, til generelt at give
en hånd med, hvor der har været brug
for det. Vi føler os som virksomhed og i
særdeleshed som arbejdsplads forpligtede til at tage ansvar for klima, sociale
forhold og udvise den nødvendige og
påkrævede handling i vores ledelseskultur. Vi har imidlertid aldrig målt på
tingenes tilstand. Det laver vi om på nu.
Vi udgiver nu Vores år for 3. gang – og
fremadrettet udgiver vi publikationen
som en ESG-rapport. I hverdagen bliver
vi mere og mere optagede af at måle
på de ting, vi – eller samfundet omkring
os – synes er vigtige, og vi rådgiver
løbende og i stigende grad virksomheder
og organisationer i klimakommunikation,
ligesom vi hjælper med konkrete kommunikationsopgaver om grønne tiltag. I
det hele taget er ”flere bundlinjer” interessante og værdiskabende – og derfor tager vi nu for alvor livtag med vores egen
indsats. Ikke så meget fordi vi tænker, at
vi som lille rådgivervirksomhed er blandt
dem, der sætter så stort et aftryk på
klimaet, at vi kan redde verden ved at gå
efter at blive CO2-neutrale – men fordi
vi tænker, at vi som strategisk kommunikationsbureau kan sætte et langt større
aftryk ved at bidrage til at skubbe andre i
den rigtige retning.
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Vores ambition med ESG-rapporten er
således at bidrage til at påvirke klimadebat og klimaindsats hos vores nuværende og potentielle kunder samt generelt
i vores branche. En klog mand siger, at
”har man evnen, har man også forpligtelsen” – og vi ønsker på det her punkt at
gå blandt de forreste i vores branche.
Da dette er vores første ESG-rapport, gør
vi os ingen forhåbninger om, at vi her fra
begyndelsen har gjort alting rigtigt. Vi
har indsamlet data, så godt vi kunne – og
i løbet af året bliver vi dygtigere og øger
vores viden om fx indirekte CO2-udledninger i vores værdikæde. Henad vejen
kommer vi også til at sætte mål. I år
begynder vi med begyndelsen, nemlig at
få vores baseline på plads.
TAK for alle jer, der var med os i 2021
– og fortsat hænger på. TAK til jer, der
hver dag beder os om hjælp til at løse
opgaver sammen med jer – og den allerstørste TAK til kalberne – I er de bedste!
Vi sætter endnu en gang punktum for et
år sammen med jer med den allerstørste
lykkefølelse i maven.
Kærlig hilsen
Kirsten & Marianne

“

Det er med stor glæde, at vi er blevet
godkendte som arrangører af et event
på Klimafolkemødet i Middelfart den 1.
september 2022 – det giver os endnu
en mulighed for at bidrage til klimadagsordenen. Alle er inviteret! Vi er på
gul scene fra klokken 18-19.
Se mere på: klimafolkemoedet.dk/
klimafolkemoedets-program-2022.
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Kommunikation med
hjerte & hjerne
Vi leverer kommunikation med
hjerte & hjerne. Vi kalder det også
strategisk rådgivning med sans for
hverdagens udfordringer. Gennem
tiden har vi løst en lang række opgaver, som spænder vidt indenfor
kommunikationsfeltet. En stor del af
vores arbejde handler om at sætte
de rigtige ord på. Flytte ord. Men i
allerhøjeste grad også om at finde
ind til de ord, der flytter holdninger.
Og mennesker.
Vores kunder bliver hos os i lang tid
– og de siger, at det er fordi, vi både
er dygtige og rare at være sammen
med. Og så kan vi få tingene ud over
rampen. Vi er et team på 11 faste
kolleger + studerende og har kontorer i Løgumkloster, Sønderborg og
Aabenraa.
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Vores ledestjerne
i hverdagen:
Vi vil være dygtige nok til
at lege med dem, vi vil – og
nærværende nok, til at de
bliver hængende.

Introduktion
Hos KALB arbejder vi med strategisk kommunikation – særligt i udviklings- og forandringsprocesser. Vi begynder ofte en opgave med
at gå to skridt baglæns. Fordi vi vil sikre, at vi
får alle aspekter med og har hele overblikket
over den pågældende virksomhed/organisation, situation og behov, så vi kan rådgive
bedst muligt.
Vi arbejder i særlig grad med digital kommunikation, krise- og forandringskommunikation
og i stigende grad med klimakommunikation.
Med et positivt livssyn, et glimt i øjet og et smil
skaber vi hurtigt et uhøjtideligt samarbejde,
der gør det let at lukke os ind i alle krogene
af virksomheden. Vi holder utroligt meget af
de langvarige relationer, vi har med vores
kunder – for det er jo dér, vi også får øje på
6

opgaverne af os selv og for alvor bliver den
samarbejdspartner, I har brug for.
KALB rådgiver både private og offentlige
virksomheder – og vi følges med jer i de
forandringer, der gør sig gældende hos netop
jer. Hvad enten det er ny teknologi, ændrede
markedsbehov eller forandringer i forretningsmodellen, der sætter dagsordenen hos jer.
Vi arbejder med relationer – til jeres medarbejdere, kunder, slutkunder eller andre
vigtige interessenter for jer. Vi mener nemlig, at
ethvert resultat i denne verden skabes i mødet.
I mødet mellem mennesker, der har en fælles
interesse.

t4.229
Bruttoomsætning

8
medarbejdere

49 ton
CO2e-udledning målt i tCO2e

5,35 ton
CO2e pr. ansat

0,17 ton
CO2e pr. m2

7

Introduktion

|

Klimaregnskab og ESG-rapportering

|

Afrundning

Uden kunder, intet KALB –
og ingen ESG-rapport!
Derfor vil vi gerne starte med at hylde alle dem, vi i årets løb har fået
lov at løse opgaver for. Og sige jer en virkelig stor tak for det fine
samarbejde, vi har.
Vi arbejder hver dag på at blive bedre.
Vi ved, hvad vi kan, og vi lærer hele tiden
nyt. Og når vi render ind i spørgsmål
udenfor vores kompetencefelt, spørger vi
nogen, der ved noget om dét. Og det er
med til at gøre vores kunder trygge.
Det er i hvert fald det, vi kan læse ud af
vores seneste kundetilfredshedsundersøgelse. Vi kan også læse, at 26,09 % af
vores kunder er tilfredse med os, mens
resten – hele 83,91 % er meget tilfredse.
Godt 82 % af vores kunder har anbefalet
os til andre – og resten skriver, at de endnu ikke har haft anledning til det.

Vi er godkendte SMV-rådgivere
De positive tilbagemeldinger gør os
selvfølgelig umådeligt glade og stolte,
men det afholder os ikke fra fortsat at
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udvikle os, så vi er sikre på, at vi fortsat
leverer den bedste rådgivning. I den
forbindelse er vi rigtig glade for, at vi er
godkendte SMV-rådgivere – både indenfor SMV:PRO, SMV:Digital og SMV:Grøn.
Det betyder, at vi kan rådgive små og
mellemstore virksomheder, der har fået
del i tilskudspuljer til fx digital eller grøn
omstilling, professionalisering af virksomheden gennem etablering af advisory
boards eller bestyrelser. Og vi kan selvfølgelig også rådgive dem, der ikke har
søgt tilskud.
På de følgende sider kan du læse lidt om
nogle af de opgaver, vi har løst i årets
løb.

100 %
af vores kunder er tilfredse/meget
tilfredse med samarbejdet

82 %

har anbefalet os til andre

100 %

føler sig i trygge hænder hos os

91,3 %

synes, at vi bidrager med nye ideer

100 %

vurderer, at vi er en værdifuld
samarbejdspartner
Kilde: Kundetilfredshedsundersøgelse, gennemført
i februar 2022 blandt alle aktive kunder i 2021.
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Sønderborg Kommune:
Brandingkampagne
Når både Tour de France og en anden seermagnet som TV2-programmet ”Nybyggerne” rammer din kommune, er det oplagt at bruge
den som afsæt for en brandingkampagne. Det var da også, hvad
Sønderborg Kommune valgte at gøre. Og som samarbejdspartner
faldt valget på KALB.
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Om opgaven
TV2’s produktion, ”Nybyggerne” blev i 2021 optaget i Sønderborg og bragte naturligvis en stor
interesse for Sønderborg Kommune med sig.
Interessen fortsatte, da det blev offentliggjort,
at en af de tre danske etaper af verdens største
cykelløb ville ende i Sønderborg. Det ville Sønderborg Kommune gerne have så meget ud af som
muligt, og det ville vi gerne hjælpe med.
Sønderborg Kommune var ikke sen til at udnytte
interessen til at vise alt det, den har at byde på,
nemlig skove, strande, kultur- og fritidstilbud samt
by- og handelsliv. Vi skabte to brandingfilm - en
rettet mod tilflyttere, og en rettet mod turister.
Filmene blev vist på landsdækkede TV i efteråret
2021.
www.sonderborgkommune.dk
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Kjelkvist A/S:
Employer
Branding
At medarbejderne er en virksomheds
vigtigste aktiv, er der nok ingen, der
kan være uenige i. Udfordringen er så
at få potentielle medarbejdere til at
kigge i ens retning – og hvordan gør
man så det? Man kan blandt andet
som Kjelkvist A/S fortælle og vise,
hvordan det er at være en del af holdet.
I efteråret 2021 tog entreprenørvirksomheden
en strategisk beslutning om, at 2022 skulle
være året, hvor al kommunikation og markedsføring dedikeres til at sætte fokus på arbejdspladsen. Fremfor at markedsføre konkrete
stillinger blev fokus i stedet at sætte spot på
Kjelkvist som arbejdsplads og dermed
arbejde med employer branding og bruge
medarbejderne til at sætte ord på, hvad det vil
sige at arbejde hos Kjelkvist.
Vi har hjulpet Kjelkvist med at sætte både ord
og billeder på, hvordan det er at være medarbejder hos Kjelkvist. Det færdige resultat blev
en række korte film, som vi i løbet af året bruger til at profilere Kjelkvist som arbejdsplads og
brande dem som en attraktiv arbejdsplads for
de kandidater, de gerne vil have fat i. Vi glæder
os til at kunne berette om de konkrete resultater
af indsatsen, når året er gået.
Employer Branding er et stærkt værktøj til
både at styrke virksomhedens position som
attraktiv arbejdsplads, motivere medarbejderne
og differentiere sig fra konkurrenterne. Og så
opfattes budskaberne langt mere troværdige
hos målgruppen, når de kommer fra medarbejdernes egen mund fremfor virksomheden selv.
www.kjelkvist.com
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Aabenraa Slagteren: Digital
omstilling
Selvom Aabenraa Slagteren er femte generation og bygger på en traditionel slagterbutik, så mangler slagterbutikken ikke
udviklings- og innovationskompetencer.
Og derfor stod det også hurtigt klar for slagtermesteren – efter at have annonceret trofast i den
lokale ugeavis i årevis – at slagterbutikken skulle
finde nye veje for sin annoncering. Vi fik fornøjelsen
af at udarbejde den digitale strategi for Aabenraa
Slagteren, reviderede den nuværende kernefortælling,
afdækkede konkrete målgrupper, belyste forskellige
online platforme, så vi slutteligt kunne udforme en
digital strategi samt en konkret handlingsplan, der
både tog højde for det betalte og organiske indhold
på tværs af platforme og målgrupper.
Vupti – Aabenraa Slagteren blev den digitale slagter!
www.aabenraaslagteren.dk

Dannevirke: Medietræning
På Den Selvejende Institution Dannevirke, der
er et socialpædagogisk opholdssted med intern
skole, var ledelsen på forkant med udviklingen,
da den i efteråret 2021 henvendte sig til KALB
for at få hjælp til medietræning og krisekommunikation.
Vi lejede et TV-studie, hvor skolens forstander
og bestyrelsens talsperson først blev undervist ud fra et oplæg, der blandt andet handlede
om de rettigheder, man har, når man optræder
i medierne, og om, hvordan man kommunikerer troværdigt og konstruktivt i forbindelse
med kriser. Derefter tændte vi for kameraet og
præsenterede på skift de to deltagere for fire
fiktive cases og lod dem øve sig i det, de
havde lært om, hvordan man håndterer kritiske
spørgsmål på direkte TV. Efterfølgende
evaluerede vi i fællesskab hver enkelt optræden.
www.dannevirkeskolen.dk
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Da Sønderborg fik sin
maskinmesterskole …
Vi hejste flaget ekstra højt, da
Fredericia Maskinmesterskole (FMS)
i foråret 2022 fik ja til at starte en
maskinmesteruddannelse op i
Sønderborg. Det var nemlig ikke
alene en fantastisk nyhed for både
Sønderborgområdet og de unge
mennesker i hele Sønderjylland, men
også kulminationen på et års sublimt
samarbejde mellem FMS og KALB.
En af de discipliner, vi holder meget af hos
KALB, er public affairs, hvor vi sætter vores
lokalkendskab og netværk i spil for at åbne
døre og bringe mennesker sammen. Og netop
sådan en opgave fik vi i foråret 2021, da
regeringen åbnede for muligheden for at
placere en maskinmesteruddannelse i
Sønderborg.
Fredericia Maskinmesterskole greb
muligheden og satte sig for grundigt at
undersøge behovet og potentialet for samt
opbakningen til en campus i Sønderborg,
inden man besluttede sig for, om man ville
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sende en ansøgning afsted. Fra etableringen
i Esbjerg i 2014 vidste FMS nemlig, hvor vigtigt
det er med lokal opbakning fra både befolkning, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og
politikere for at lykkes på en god måde.
KALB fik fornøjelsen af at hjælpe med opgaven. Takket være en god blanding af vores
lokalkendskab til Sønderborgområdet og vores
strategiske kompetencer fik vi identificeret
vigtige stakeholders, åbnet døre og arrangeret
møder med relevante personer samt analyseret erhvervsstrukturen i området – og dermed
også grundlaget for en maskinmesteruddannelse.
Et spændende, men også langstrakt arbejde, der i foråret 2022 mundede ud i, at FMS
sendte sin ansøgning afsted – i øvrigt med
støtteerklæringer fra virksomheder, erhvervsorganisationer og politikere fra Sønderjylland.
Seks uger senere landede der et ja på rektor
Jens Færgemands bord, og allerede i august
i år forventes de første studerende at starte i
Sønderborg.
www.fms.dk

Butiksåbning førte til nyt samarbejde
I KALB har vi i år kunnet byde velkommen til detailgiganten Biltema, som vi fremover skal hjælpe med PR-opgaver. Ambitionen er, at indsatsen skal løftes op på
et højere strategisk niveau.
Biltema har vokseværk i Danmark. For nylig åbnede den svenske detailgigant sit danske varehus
nummer 15, og varehus nummer 16 åbner til oktober. Den ambitiøse vækststrategi indeholder et
mål om at nå 25 danske butikker inden udgangen af 2025.
Og det var netop en butiksåbning, der i sensommeren 2021 førte os sammen med Biltema. Vi stod
for pressearbejdet for Hanssen Ejendomme, som har solgt grunden til Biltema. I den forbindelse
havde vi løbende kommunikation med Biltemas marketingchef, og vi fandt hurtigt ud af, at vi havde en strålende kemi – og lyst til at fortsætte med et tættere samarbejde.
Derfor har vi i KALB gennem de seneste måneder hjulpet Biltema med forskelligt pressearbejde –
herunder åbningen af varehuse i Thisted og Herning.
I KALB har vi i mange år kaldt os selv for et sønderjysk bureau, fordi vores rødder og størstedelen
af vores kunder er i Syddanmark. Det er vi stadig. Men vi får også stadigt flere kunder fra resten af
Danmark, og den tillid er vi vildt glade for.
www.biltema.dk

Biltema: Public Relations
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Kohberg
Bakery Group:
CSR-rapport
CSR-rapport med grøn profil og
strategisk sigte. Som det største
danskejede bageri og mere end 400
ansatte er Kohberg bevidst om sit
samfundsansvar. Og bageriets årlige
CSR-rapport er et vigtigt redskab,
der både skærper fokus internt og
udbreder kendskabet til Kohbergs
indsatser eksternt.
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål og Kohbergs egen CSR-strategi har vi i en årrække
udarbejdet rapporten med alle årets handlinger og resultater samt ambitiøse mål for det
16

“

... ved hjælp af konkrete cases
sætter vi ansigt på menneskerne
bag og formidler, hvordan
Kohberg tager socialt ansvar
og arbejder med miljø, klima og
bæredygtighed i hverdagen.

kommende år. Og ved hjælp af konkrete cases
sætter vi ansigt på menneskerne bag og formidler, hvordan Kohberg tager socialt ansvar
og arbejder med miljø, klima og bæredygtighed i hverdagen.
Når CSR-rapporten er udgivet, begynder
arbejdet med at få historierne ud at leve.
Her hjælper vi med strategisk rådgivning og
eksekvering, hvor væsentlige dele af rapporten
nedbrydes i enkeltfortællinger til hjemmeside,
sociale medier, nyhedsbreve, PR og andre
relevante kanaler.
www.kohberg.com

skridtogSKRALD
i Tønder Kommune

Under den første coronanedlukning i foråret 2020
lancerede Esben Thøstesen en Facebook-gruppe
med navnet #skidtogskrald. Gruppen, der stadig
eksisterer, er et landsdækkende fællesskab med
fokus på at indsamle skrald i naturen.
Fra #skidtogskrald udsprang idéen om at etablere
et lokalt initiativ, og eftersom Esben Thøstesen bor i
Tønder, var det oplagt, at initiativet skulle handle om
at gøre Tønder Kommune ren, renere, renest, når det
kommer til affald i naturen. KALB har indtil videre
fungeret som sparringspartner og udarbejdet indhold
til initiativets Facebook-kampagner. Senere venter
blandt andet en række PR-aktiviteter.

Smil, måske
bor du i Nordens
reneste kommune

www.skridtogskrald.dk

Kultur & Fritid, Aabenraa
Kommune: Genstartskampagne
Kultur & Fritid i Aabenraa Kommune ville i
sensommeren 2021 have os alle sammen ud
af vores coronahi. Vi har simpelthen glemt,
hvordan vi tidligere både havde dyrket idræt i
hverdagene og tanket op på kulturelle oplevelser i weekenden.
Med seks korte film til sociale medier som
omdrejningspunkt udarbejdede vi onlinekampagnen ”Vi bevæger Aabenraa/Aabenraa
bevæger sig”, en kampagne, der satte fokus på
alt de gode, vi får, når vi bevæger os og bliver
bevæget sammen.
Vi udarbejdede en landing-side samt tilhørende
plakater, grafikker og tekster og derudover en
guide til kommunens foreninger, så de fik en
stribe tips og trick til, hvordan de også kunne
bruge kampagnen til at skabe opmærksomhed
om deres egen forening.
www.aabenraa.dk
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Kohberg Bakery Group:
Food Expo 2022
Efter to års messepause skulle 2022 være året,
hvor Kohberg Foodservice igen kunne deltage
i Food Expo 2022 – fødevarebranchens faglige
mødested og Nordens største fagmesse. Det
betød, at vi i 2021 begyndte at lægge byggestenene for den kommende messe sammen
med de dygtige folk hos Kohberg.
Vi udarbejdede alt lige fra foldere, kataloger til
et større magasin ’Bag om DIG’. Samtidig var
18

vi også med til at udvikle aktiviteter til standen,
der skulle være med til at tiltrække besøgende
til standen, men også sætte spot på Kohbergs
faglighed. Vi søsatte fx Kohberg TALKS,
der gav de besøgende mulighed for at lære
lidt mere om udviklings- og innovationsprocesserne samt forskellige samarbejder
hos Kohberg.
www.kohberg.com
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Flere bundlinjer og klimakommunikation skaber
forandring
Der er mange gode grunde til at gå i krig med klimaregnskabet og ESG-rapporteringen. Stigende krav fra både kunder og samarbejdspartnere og fremtidens
medarbejdere, hvor en ny og særdeles klimabevidst generation ikke vil arbejde
for virksomheder, der ikke tager klima og vores klode alvorligt.
I KALB er vores direkte aftryk på klimaet overordnet set ikke stort, og vi kommer hånden
på hjertet ikke til at redde verden, selvom vi
blev nok så CO2-neutrale. Der, hvor vi i virkeligheden kan sætte det største aftryk, er ved at
gøre indtryk på andre. Udtrykke vores holdninger om klimakommunikation. Sætte handling bag ordene. Give en hånd med i bestræbelserne på at sætte fokus på vigtigheden af
klimaregnskaber og klimakommunikation. For
det, vi mennesker måler på, forandrer vi.
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Når vi tænder lyset og retter sigtekornet mod
klimakommunikation, sætter vi en forandring
i gang. Og når vi kommunikerer, bidrager vi til
at inspirere andre. Det er i hvert fald vores håb.
Ord skaber som bekendt virkeligheder – og
kan dermed også bidrage til at skabe forandringer.

Nogle af de gode grunde til
at gå i gang:
Der kan være mange gode grunde til at gå i gang
med at kommunikere om de klimatiltag, du og din
virksomhed/organisation tager, fx:
• Jeres ejere ønsker, at I er mere synlige på de gode,
grønne tiltag, I laver
• I hører lovgivningsmæssigt ind under en type 		
virksomhed, der er forpligtet til at udarbejde grønt
regnskab
• I ønsker at synliggøre overfor nuværende og
potentielle medarbejdere, at I tager miljø og jeres
sociale ansvar alvorligt (employer branding)
• I er i et marked, hvor der ofte stilles krav om, at
man som tilbudsgiver skal rapportere ens indsatser,
fx i det offentlige
• I vil gerne tiltrække unge, nye generationer, der har
et anderledes syn på det grønne
• I vil gerne vise potentielle investorer, at I tager hånd
om miljøet og dermed gennem kommunikation
bidrage til, at virksomheden får en højere værdi
• Inspirere andre

Lovkrav

Stigende
krav

Højere
værdi

Bedre
tiltrækning

Styrket
markedsposition
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Vores arbejde med
FN’s Verdensmål
FN’S Verdensmål

FN’S 17 Verdensmål består af 17 mål
og 169 delmål og udgør tilsammen
en ambitiøs global udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft ved
indgangen til 2016 og skal frem mod
2030 bidrage til, at verden kommer
på en mere bæredygtig kurs. Målene
forpligter alle FN’s 193 medlemslande,
og private virksomheder spiller en
vigtig rolle i forhold til at nå målene.
Gennem kerneforretningen kan virksomheder bidrage ved at udarbejde
baseline, sætte mål – og handling
bag målene.

I KALB tog vi tilløb til arbejdet i efteråret 2019,
hvor vi første gang satte strategisk fokus på
vores ansvarlighedsarbejde med udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Vi lovede hinanden,
at vi ikke ville være alt for hårde ved os selv i
processen – og vi lovede hinanden, at det var
okay at starte i det små.
Vi udvalgte de tre verdensmål, vores hjerte
banker mest for, og hvor vi følte, at vi kunne
gøre den største forskel, nemlig Verdensmål
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5, 11 og 12. Så kom corona og blandede sig i
vores fokus – men på nogle områder bidrog
det også til nogle adfærdsændringer, der er
gode for klimaet. Onlinemøder og hjemmearbejdsdage er kommet fast på dagsordenen.
De tre mål udgør fortsat vores fundament. Nu
er vi med udarbejdelse af klimaregnskabet
gået et skridt videre, og derfor inkluderer vi
også Verdensmål 13, der vedrører klima.

De fire verdensmål som KALB fokuserer på
FN’s
verdensmål

Målet handler om

Målet handler om
at opnå ligestilling
mellem kønnene
og styrke alle kvinder
og pigers rettigheder
og muligheder.

Vores fokus

Vores fokus er i dag især at
bidrage til delmål 5.5 – her frit efter
vores fortolkning:
At give kvinder en kærlig hånd i
ryggen, opmuntre til at træde ind
på scenen, dyrke rollemodeller,
styrke netværk for at de derved
fuldt og effektivt deltager og selv
bidrager til at skabe lige muligheder for lederskab på alle niveauer af
beslutningstagning indenfor politik,
økonomi og i det hele taget i det
offentlige liv.

Målet handler
om at gøre byer,
lokalsamfund og
alle steder, hvor
mennesker bor,
inkluderende,
sikre, robuste og
bæredygtige.

Vores fokus er i dag især at
bidrage til delmål 11.a:

Målet handler om,
at vi reducerer
vores aftryk på
naturen ved at
ændre på den
måde, vi producerer og forbruger vores varer
og ressourcer på.

Vi er særligt optagede af delmål
12.3, 12.4 og 12.5, der handler om, at:

Målet handler bl.a.
om, at udledning
af drivhusgasser
skal reduceres, og
global opvarmning
opbremses.

Vi er særligt optagede af delmål
13,2 og 13.3:

Støtte positive økonomiske, sociale
og miljømæssige forbindelser
mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den
nationale og regionale
udviklingsplanlægning.

Halvere det globale madspild
på detail- og forbrugerniveau pr.
indbygger, opnå miljømæssigt
ansvarlig håndtering af kemikalier
og affald i hele deres livscyklus
samt reducere affaldsmængden
betragteligt.

Tiltag mod klimaforandringer skal
integreres i politikker, strategier
og planer samt undervisning, og
oplysning.

Vores indsatser i 2021

Bestyrelseskvinder,
Selection F, deltagelse i
arbejdsgruppe under Dansk
Erhvervs rådgivningspanel
om ligestilling i bureaubranchen, vores egen
rekruttering.

Strategigruppe for tiltrækning af uddannelse,
aktive i lokale bestyrelser, lokalt indkøb. Vi
har indgået strategisk
partnerskab med NGO –
Nordens reneste
kommune. Vi har taget initiativ til Masker i
Marsken, en ny strikkefestival, der skal bidrage
til at styrke sammenhængskraft og udvikling.

Affaldssortering, fokus på
kørsel – gennem øget antal hjemmearbejdsdage
samt flere onlinemøder.
Madspild.

Vi bidrager med at
sætte fokus på klimakommunikation, støtter
vores kunder i grønne
tiltag kommunikationsmæssigt, udarbejder
CSR-rapporter.
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Nu tager vi hul på
klimaregnskabet (E)
I år er vi gået endnu et spadestik dybere ned
i den grønne dagsorden, og derfor har vi
udarbejdet klimaregnskaber for både 2020 og
2021. Her i rapporten præsentere vi hoved- og
delresultater fra 2021.
Vores ambition er skabe en større klimabevidsthed og indsigt hos os selv. Hvorvidt vi
kan lykkes med at reducere virksomhedens
CO2-aftryk, ved vi endnu ikke. For i KALB har
vi samtidig sat vækst på dagsordenen. Men
vi agter at forfølge svaret og stræbe efter, at
vi – samtidigt med at vi vækster – kan mindske
vores CO2-aftryk.

De tre scopes
Scope

Type af emissioner

Definition

Scope 1

Direkte emissioner

Alle direkte emissioner fra
kilder der ejes e.ler kontrolleres
af virksomheden, herunder biler
og andre køretøjer samt anlæg
til lokale varme- og energiproduktion. Det kan f.eks. være
gas og olie til opvarmning eller
proces.

Scope 2

Indirekte emissioner

Indirekte emissioner fra
elektricitet eller fjernvame
indkøbt og brugt af
virksomheden.

Scope 3

Andre indirekte
emissioner

Andre indirekte emissioner fra
virksomhedens aktiviteter, der
opstår fra kilder, som virksomheden ikke selv ejer eller kan
kontrollere. Dette inkluderer
emissioner relateret til hele
værdikæden - både "upstream"
, herunder emissioner relateret
til leverandørkæden, og "downstream", heruner emissioner
forbundet med anvendelse og
bortskaffelse af produkter.

Her det første år har vi ingen ambitioner om
at kunne udarbejde et komplet klimaregnskab,
men vi gør det så godt, vi kan. Og vi medtager
de største poster.

Metode: Klimakompasset
Vi har valgt at bruge Erhvervsstyrelsens
værktøj Klimakompasset som vores bærende
redskab til at udarbejde vores klimaregnskab.
Klimakompasset bygger på principperne
i GHG-protokollen, der er en internationalt
anerkendt standard for opgørelse af virksomheders udledning af drivhusgasser, og kompasset er netop udviklet for, at virksomheder
skal have et nemt, brugervenligt og opdateret
redskab at arbejde med.
To kalbere har være på kursus i brug af Klimakompasset hos vores lokale Erhvervshus Sydjylland, og derfor tror vi på, at vi har knækket
koden, så vi i hvert fald kan begynde at regne
på vores fælles klimaaftryk.
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Kilde: Nem guide til klimaregnskab, Dansk Erhverv,
Global Compact Denmark, EY

De bærende principper for vores
klimaregnskab er:
• Gennemsigtigt
• Pragmatisk
• Ærligt
Derudover er vores klimaregnskab inddelt i
de tre områder Scope 1 til 3, der adskiller de
forskellige aktiviteter i virksomheden, og hvor
meget CO2 – omregnet til CO²-ækvivalente
(kaldet CO²e) –de enkelte områder udleder.
Tak for sparring om vores klimaregnskab til
Harald Karlsen Rådgivning.

Vores Klimaregnskab
Hovedresultater
Virksomhedens samlede CO2e-udledning er angivet i tabel 1. CO2e-udledningen er angivet i ton
CO2-ækvivalenter, og tabellen viser udledningen fordelt på de forskellige hovedkategorier. Bemærk,
at udenfor scopes ikke medregnes i klimaaftrykket ifølge GHG-protokollen, men kan oplyses særskilt.

Tabel 1: Oversigt over virksomhedens CO2e-udledninger
Andel af
udledning
(scope
1+2+3)

Udledning i
ton CO2e
(udenfor scopes)

Udledning i ton
co2e (scope
1+2+3 + udenfor
scopes)

Energi & processer 9,26

19,2%

0

9,26

Primare og
Sekundare indkab

19,3

40,0%

0

19,3

Transport

19,63

40,7%

0.81

20,44

Total

48,19

100%

0.81
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Hovedkategori

Udledning i
ton CO2e
(scope1+2+3)

Nøgletal
Denne tabel viser beregninger af nøgletal i tilfælde af, at der under Stamdata er indtastet data for
hhv. antal fuldtidsansatte i virksomheden, omsætning og areal.

Nøgletalsberegninger

Ton CO2e

CO2e pr. ansat

5,35

CO2e pr. m2

0,17

Hovedresultater (GHG)
Virksomhedens samlede CO2e-udledning er angivet i tabel 1. CO2e-udledningen er angivet i ton
CO2-ækvivalenter, og tabellen viser udledningen fordelt på scope 1, 2 og 3 jf. GHG-protokollen.
Udledningen udenfor scopes medregnes ikke jf. GHG-protokollen og indgår derfor ikke i totalen.

Tabel 1: Oversigt over virksomhedens samlede CO2e-udledninger
Scope

Ton CO2e

Andel af
udledning

Scope 1

5,98

12,4%

Scope 2

1,49

3,1%

Scope 3

40,72

84,5%

Total

48,19

100%
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Regnskabspraksis og
dataprincipper
Alle tal i vores klimaregnskab er opgjort og
udregnet efter Erhvervsstyrelsens vejledning
til Klimakompasset. Udledningen er omregnet
til CO2e på baggrund af GHG-protokollen, og
beregningerne er afstemt med Erhvervsstyrelsens vedledning til beregning af CO2e.

Datagrundlag
Vores forbrugsdata er baseret på opgørelser fra
leverandører og måleenheder. Øvrige data er
baseret på udtræk fra KALBs økonomisystem,
systemer til tidsregistrering samt beregninger
på kørsel mv.
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Delresultater
Her ses en mere detaljeret resultatvisning. Tabellen viser alle underkategorierne, der kan angives
data for, den tilhørende udledning i ton CO2e og underkategoriens samlede andel af de totale udledninger.

Oversigt over CO2e-udledningen fordelt på hoved- og underkategorier
Andel af
udledning
(scope
1+2+3)

Udledning i
ton CO2e
(udenfor scopes)

Udledning i ton
co2e (scope
1+2+3 + udenfor
scopes)

Energi & processer 9,26

19,2%

0

9,26

Elektricitet

1,41

2,9%

0

1,41

Varme og procesenergi

7,85

16,3%

0

7,85

Primære og
Sekundære
indkøb*

19,3

40,0%

0

19,3

Primære indkøb
19,3
af råvarer til produktion

40,0%

0

19,3

Indkøb af produkter og services

19,3

40,0%

0

19,3

Transport

19,63

40,7%

0,81

20,44

Medarbejdertrans- 19,63
port

40,7%

0,81

20,44

Total

100%

0.81

49

Hovedkategori

Udledningi
ton CO2e
(scope1+2+3)

48,19

*Under primære og sekundære poster har vi medtaget de største poster, som vi kan uddrage på fra vores
økonomisystem. Det drejer sig om indkøb af: it-software, it-hardware, kontorartikler (herunder papir), fødevarer
(frokostordning), personaleaktiviteter, kursus/uddannelse.

27

Introduktion

|

Klimaregnskab og ESG-rapportering

|

Afrundning

Flere bundlinjer: Det sociale (s)
Kalberne skal trives
– og det gør de!

For os i KALB er det ikke kun vigtigt, at vores
kunder er glade og tilfredse med os. Det er
mindst lige så vigtigt, at vores medarbejdere
trives på deres arbejdsplads. Vi har de seneste
år gennemført månedlige trivselstemperaturmålinger – og i marts 2022 tog vi værktøjet
GAIS i brug. Her undersøgte vi medarbejdernes trivsel lidt nærmere, og resultatet af
den undersøgelse fortæller vi meget gerne om!
For KALBs medarbejdere har en højere trivsel
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end gennemsnittet på alle de områder, undersøgelsen dækker, nemlig:
Arbejdslyst, medbestemmelse, mestring,
ledelse, mening, resultater, balance og kolleger. Og det er vi selvfølgelig både stolte af og
glade for. Vi er nemlig helt sikre på, at tilfredse
medarbejdere er lig med et større engagement, bedre resultater – og igen gladere
kunder.

Ét team – flere arbejdspladser
Corona lærte os, at vi godt kan få løst opgaverne og arbejde sammen, selv om vi ikke sidder fysisk i samme lokale.
Det gik jo faktisk rigtig godt, mens vi alle arbejdede fra
hjemmekontorerne. Uanset hvor mange møder vi holder via
Teams, så erstatter det dog aldrig det fællesskab og ”den
sociale lim”, der opstår, når vi mødes ved kaffemaskinen,
griner sammen til vores fælles frokost eller bare lige hurtigt
beder kollegaen om hjælp til en opgave, man selv er kørt
fast i.
Følelsen af at være ét fælles team er så uendelig vigtig for
den smeltedigel, som vi kalder Kalberiet – vores kultur og
alt det usynlige der binder os sammen. I dag har vi lært at
bruge hjemmearbejdspladserne, når det giver mening. Når
det kræver lidt ekstra ro og fokus at knække nødden på en
stor opgave. Eller når work-life-balancen med børn, lægeaftaler og anden logistik har brug for en håndsrækning for
netop at holde balancen.
Men de vigtigste dage er de dage, hvor kontoret summer af
liv og latter, og hvor vi mødes alle sammen og i mindre hold
omkring en opgave. Det er hér, vi for alvor bliver KALB og
styrker den holdånd og det fællesskab, som vores kunder
også mærker, når vi løser en opgave – for det gør vi bedst,
når vi løfter i flok.

Barsel med løn – til både
far og mor
I KALB stræber vi efter at være det bedste sted
at arbejde. Det indbefatter, at vi gerne være
fleksible og en attraktiv arbejdsplads i alle livsfaser – også når et nyt familiemedlem melder
sin ankomst. Samtidig ønsker KALB at være
med til at fremme ligestilling mellem kønnene.
Derfor går vi fremadrettet på barsel med fuld
løn i Kalberiet efter de gældende regler i DA
Barsel – hvad enten man er far eller mor. Vi synes, at børn har brug for både mor og far, men vi
lader det være helt op til kalberne at finde den
bedste løsning for netop deres familie.
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Frokost og fællesskab
– i forening

Uden mad og drikke duer helten ikke. Ej heller
kommunikationshelte. Derfor praktiserer vi i
KALB vores helt egen frokostordning, og den
er vi hammerglad for! Vores højtelskede husalf,
Hanne, kokkererer til os fire gange om ugen,
og menuen er altid grøn, velsmagende og
varieret. Om onsdagen forkæler hun os med
en lækker dessert, og så får hun vores tænder
til at løbe i vand, når hun hver dag fylder slikskålen op.
Frokostordningen handler imidlertid ikke kun
om at fylde depoterne op. Frokosten er også
vores pusterum i en travl hverdag, og vi benytter den ualmindeligt flittigt til at dele mad- og
bageopskrifter, berette om weekendens udskejelser og vende dilemmaer i bedste Sara og
Monopolet-stil. Vi prioriterer at spise i samlet
flok, for det er her, vi træner lattermusklerne
og styrker fællesskabet.

Det gode kollegeskab
Hos KALB dyrker vi det gode kollegaskab.
Faktisk er vi så glade for vores kolleger, at vi
har stiftet personaleforeningen Æ Pak, der står
30

bag arrangementer både i og udenfor arbejdstiden. Nogle af arrangementerne – som for
eksempel vores julebanko og sommerfest – er
med tiden gået hen og blevet en fast tradition.
Men der er også masser af impulsive initiativer,
når et lokalt event lokker, eller vi bare synes,
vi lige har brug for lidt ekstra latter og larm i
gaden.
Æ Pak har ikke tradition for alt for fysiske
udfoldelser. Men i efteråret 2021 testede vi
formen og holdånden af med ”Bat, burger og
brumble” (padeltennis med efterfølgende forfriskninger). Selvom formen måske ikke var til
topkarakter, så fejlede fighterviljen til gengæld
ikke det mindste.
Lidt drama var der også til årets sommerfest,
hvor teamet udfordrede Sønderborgs stejle
skanser på ustyrlige segways. Men det meste
af dagen foregik dog i mere roligt tempo –
blandt andet med en sejltur på sommerlige
Alssund.

KALB’S praktikalbunivers
Hos KALB har vi løbende studerende fra forskelllige uddannelsesinstituitioner ombord, og det er
noget af det bedste, vi ved! Studiepraktikalberne
bidrager med dugfrisk viden fra uddannelserne
og friske øjne på alt det, vi går og gør som en
selvfølge. I år har vi haft fokus på at arbejde
mere strategisk med det at have praktikanter
hos KALB, så vi fortsat kan tiltrække nye talenter
til virksomheden. I den forbindelse har vi blandt
andet udviklet et helt nyt praktikalbunivers på
vores hjemmeside, hvor kommende praktikanter
og andre interesserede kan læse mere om, hvad
et praktikforløb hos KALB byder på. I praktikuniverset finder man for eksempel udtalelser fra
vores tidligere praktikalber, aktuelle praktikstillinger, overblik over karrieremesser vi deltager i
og meget mere. Kort sagt, alt det en kommende
studiepraktikant kunne have lyst til at vide. I efteråret 2021 har vi også foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere og nuværende
praktikanter, for at få indblik i hvad de studerende syntes, vi gør godt, og hvad vi kunne gøre
bedre – for det kan altid blive endnu bedre.
Læs mere her: kalb.dk/kom-i-praktikalb/

100 %

Vi blev helt varme om hjertet (og hjernen), da vi så, at 100 % af de adspurgte i undersøgelsen har svaret enten ”meget godt” eller ”godt” på, hvordan deres personlige og faglige udbytte af praktikforløbet har været.

Kilde: spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere praktikanter i KALB, gennemført efteråret 2021.
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Vores engagement i
det lokale
Hos KALB kan vi slet ikke lade være med at engagere os.
I vores kunder, i vores arbejdsplads og i gode initiativer.
Det er blandt andet også derfor, at vi siger ”med hjerte og
hjerne”. Vi går ikke af vejen for at bruge vores hjerne til at
hjælpe et formål med et godt hjerte.
Det sidste år har vi derfor investeret i at lave frivilligt kommunikationsarbejde for Haderslev Krisecenter, Selvhjælp
Sydvest og Julegavekonvojen – alle tre initiativer, der gør
en stor indsats for at hjælpe andre. Det kræver mange
frivillige at hjælpe dem, der har brug for det. Derfor hjælper
vi i KALB både Haderslev Krisecenter og Selvhjælp Sydvest
med at rekruttere endnu flere frivillige.
Julegavekonvojen her derimod brug for hjælp til at give
danskere lyst til at pakke deres brugte børnetøj og legetøj
sammen til fattige og forældreløse børn i Rumænien, der
ellers ikke ville få en julegave. Vi er så heldige at have en
kalber med til at dele gaverne ud i Rumænien, så vi kan se,
hvor stor glæde gaverne vækker.
Vi støtter naturligvis også vores lokale håndboldklub TM
Tønder, ligesom vi giver en hånd med, når Tønder Festival ringer. Vores seneste initiativ i slutningen af 2021 var
at være med til at udvikle en ny strikkefestival – Masker i
Marsken – i Tøndermarsken.
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En kærlig hånd til
iværksætterne
Vores lokalsamfund har brug for ildsjæle,
der fører gode idéer ud i livet. Og vi vil
utroligt gerne bakke op om dem, der tager springet og bliver iværksættere med
netop dét, de har passion for.
Derfor er vi en del af et fast korps af
frivillige rådgivere, som lokale iværksættere kan søge råd og vejledning hos. I
Aabenraa er Ann Katrine Warren en del
af rådgiverteamet, når Business Aabenraa inviterer til Iværksætterrådgivning, og

i Sønderborg er det Malene Lemann, der
deltager i Sønderborg Vækstråds Rådgivercafé. Begge steder kan folk på vej
ind i livet som selvstændige få en snak
og et par gode råd til, hvordan de griber
deres kommunikation og markedsføring
an.
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258 timer til uddannelser og kurser*
8 medarbejdere (ultimo 2021)
5 studerende i årets løb
1 førtidspensionist
*obs tallet behæftet med en vis usikkerhed,
da der kan være registreret timer på andre
projektnumre.

Flere bundlinjer – "chefløs" ledelse (G)
KALB ApS ejes og ledes af Marianne Rosalie
Kalb (direktør) og Kirsten von Wildenradt
(partner). Vi har desuden et advisory board til
at støtte os i udviklingen af vores virksomhed.
Vores ledelsestilgang er i høj grad værdibaseret
og formålsdrevet. Vi tror på, at med tydelige
og meningsfulde formål samt stærke, relationsbaserede værdier kan mange regler og hierarkier undgås. Vi bestræber os derfor på i videste
muligt omfang at lede ”chefløst”.
På de formelle planer styrer vi efter APV
(seneste udgave fra oktober 2020), de årlige
MUS samt løbende medarbejdertemperatur34

målinger. I 2022 er vi gået over til at bruge GAIS
og har foretaget den første årlige måling primo
2022. Nu gennemfører vi på månedsbasis en
GAIS-temperaturmåling, og udsving drøftes i
det kollegiale fællesskab på vores månedlige
”Kalberiets tilstand”-møder.
Vi vægter desuden, at vores medarbejdere
gennem uddannelse og træning – både internt
og eksternt – i højere og højere grad kan lede
sig selv og hinanden. Endelig så prioriterer vi
livet udenfor arbejdspladsen særdeles højt og
har dermed også et stort work-life-balancefokus.

Sådan lever vi livet
i Kalberiet
• Vi er drevet af både hjerte & hjerne i
forenelighed. Forholdet mellem de to er
dét, der skaber resultaterne.

• Kalberiet insisterer på at være verdens
bedste arbejdsplads – det hjælper vi
hinanden til at opnå.

• Forskellighed er en styrke, og vores
løsninger bliver kun bedre, når vi supplerer hinanden med vores forskellige
tilgange, input og idéer.

Udover vores værdier har vi en række
politikker, der lidt mere præcist sætter
retning for enkeltområder. Vi har politikker for blandt andet:

• Relationer er vores vigtige byggesten.
Med gode relationer og stort nærvær
skaber vi et solidt fundament, der kan
overvinde – næsten – alt.

Og sidst, men ikke mindst har vi vores
medarbejderhåndbog: ”Vejen, værdier,
vrøvl og vise ord”, der hjælper den enkelte medarbejder til selvledelse i hverdagen.

• Smil og god energi smitter. Når vi
dyrker glæden – og det lille glimt i øjet –
skaber vi positive ringe i vandet hos os
selv og vores omgivelser.

Se link til medarbejderhåndbogen her:
kalb.dk/kalb-medarbejderhandbogen.

• Udvikling kommer ofte i spring. Vi ved
ikke altid, hvor vi lander, men når vi har
tillid til hinanden og ved, at vi har hinandens ryg, letter det springet og skubber til
udviklingen.
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Introduktion

|

Klimaregnskab og ESG-rapportering

|

Afrundning

Tak fordi du
læste med
Nu er du nået til vejs ende i vores første
ESG-rapport, og du skal have tak, fordi du
læste med. Vi håber, at vi har inspireret undervejs. Og måske har du selv fået lyst til at
tage fat på ESG-rapporteringen i den virksomhed eller organisation, du repræsenterer. I så
fald er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi hjælper nemlig også andre virksomheder
og organisationer med deres klimakommunikation, det kan være enten ESG-rapporter,

Rådgivning
& strategi
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Udvikling &
forandring

Krisehåndtering
& kriseberedskab

CSR-rapporter, Global Compact-rapporter
eller andre typer af grønne regnskaber.
Det kan også være kommunikation om
nye grønne tiltag, presse, kampagner mv.
Og så er der selvfølgelig alt det andet, vi også
hjælper med - se mere på www.kalb.dk

Grafisk & visuel
kommunikation

Digital
kommunikation

PR &
tekster
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