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Corporate Social 
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Dette dokument udgør en bestanddel af Ledelsesberet-
ningen for 2020/2021 og er en del af den lovpligtige redegø-
relse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a. 

Gennem vores softwareløsninger er vi med til at fremme digi-
taliseringen i verden til gavn for den fremtidige økonomiske 
vækst og velfærd.

Systematic udvikler softwareløsninger til samfundskritiske 
sektorer – herunder forsvar, sundhedsvæsen, forsyning og 
uddannelse. Vores løsninger sælges globalt, og virksomheden 
er pt. repræsenteret med kontorer i 11 lande. 

Digitaliseringen forandrer verden ved at gøre vores arbejde 
nemmere, øge vores viden og hjælpe os med at udnytte 
ressourcerne bedre. Det er dét, vi arbejder for i Systematic og 
dét, vi udtrykker i vores vision:

Together we are changing society with exceptional software, 
creating more opportunities and a better world for us all.  
At Systematic, we make a difference. 

Du kan læse mere om, hvordan vi bidrager til samfundet i 
vores ledelsesberetning, der indgår i vores årsrapport for 
2020/2021

Together we are changing society with 
exceptional software, creating more 
opportunities and a better world for us all.
At Systematic, we make a difference. 

‘‘
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A Word 
from the CEO

Endnu et år er gået med Covid-19 som allestedsnærværende 
ballademager, der har krævet stor omstillingsparathed globalt 
og i alle dele af samfundet. 

Myndigheder, virksomheder og familier har været nødt til 
at indrette sig på ny for at undgå smittespredning og for at 
opretholde en velfungerende hverdag. 

Som softwarevirksomhed er vi sluppet nådigt. Pandemien 
har lært os, at vi fortsat er i stand til at implementere vores 
softwareløsninger til tiden, når vi arbejder hjemmefra. På den 
baggrund har 2020-2021 været et udfordrende, men godt år 
for Systematic.

Ikke alle har haft de samme forudsætninger, og derfor greb 
vi naturligvis muligheden, da den danske regering i foråret 
gjorde det muligt for virksomheder at give sine medarbejdere 
et skattefrit gavekort til kulturinstitutioner, hoteller, forly-
stelser og restauranter – brancher der har været hårdt ramt 
af nedlukninger og restriktioner. Det var ren win-win for os at 
kunne glæde vores medarbejdere og samtidig støtte lokale 
erhvervsdrivende med et samlet beløb på 1,3 mio. kr.  

En anden positiv konsekvens af Covid-19 er, at antallet af 
medarbejdernes rejsedage er faldet betragteligt. I forvejen har 
vi en målsætning om at reducere antallet af forretningsrejser i 
forbindelse med interne formål. I regnskabsåret 20/21 havde 
vores knap 1100 medarbejdere tilsammen 1439 rejsedage, 
hvilket er betydeligt mindre end de forhenværende år. Helt så 
få rejsedage kommer vi nok ikke til at have i de kommende år, 
da det har stor værdi for os at mødes med kunder, kolleger og 
samarbejdspartnere verden over. Til gengæld har vi lært, at det 
er muligt at samarbejde effektivt online, hvilket vi vil blive ved 
med fremadrettet.

På den baggrund har vi indført en ny arbejdspladspolitik med 
mere fleksible rammer for hjemmearbejde, samtidig med at 
medarbejdertilfredsheden er steget fra 71 % til 79 %. Vores 
målsætning er 75 %.

Medarbejdertilfredshed har aldrig været vigtigere end nu, hvor 
arbejdsmarkedet er nærmest rødglødende, og særligt it-bran-
chen skriger på kvalificeret arbejdskraft. Forskning viser, at 
teams med stor medarbejderdiversitet er både mere effektive, 
kreative og mere engagerede. På den baggrund arbejder vi 
aktivt for at sikre en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, 
som vil være attraktiv for både nuværende og potentielle 
medarbejdere. 

I 2021 underskrev vi Dansk Industris Gender Diversity Pledge, 
hvori vi forpligter os til at arbejde for at opnå en mere ligelig 
kønsfordeling på 40/60 i erhvervslivet. 

It-branchen er forholdsvis mandsdomineret, og set i det lys, 
har Systematic en rimelig kønsfordeling på 30/70 (kvinder/
mænd) – men vi skal altså fortsætte vores arbejde med 
at tiltrække flere kvinder til it-branchen. Det har vi gjort 
gennem flere år, bl.a. ved at støtte IT-Camp for piger, og de 
kommende år vil vi sætte mere fokus på de mange dygtige 
kvinder, vi har ansat i håb om, at flere unge kvinder, vil 
spejle sig i dem og derigennem se sig selv i en tilsvarende 
stilling. 

I efteråret 2021 har Danwatch og TV2 offentliggjort historier, 
hvori vi blev kritiseret for at omgå danske restriktioner på 
eksport af forsvarsteknologi til de Forenede Arabiske Emirater 
via vores britiske datterselskab.

Ved et politisk samråd den 15. december 2021 oplyste justits-
ministeren, at Østjyllands Politi er blevet bedt om at under-
søge Systematics danske eksporttilladelse til vores engelske 
datterselskab, og hvorvidt den giver os lov til at overføre 
software digitalt eller om eksporten alene må foregå fysisk – 
fx på en USB eller en harddisk.

Vi er dybt forundrede over det, fordi vi er af den klare opfat-
telse, at vi har overholdt gældende regler og været åbne og 
transparente overfor myndighederne i vores ansøgninger om 
eksporttilladelser.

Vi står naturligvis til rådighed for politiet i deres arbejde, og 
i min optik er det positivt, at vi nu får en faktuel og juridisk 
vurdering af sagen. Vi ser frem til at få en endelig afklaring 
og dermed klare retningslinjer for vores eksport i frem-
tiden.

I skrivende stund er der alene tale om en anmeldelse. 
 Systematic er hverken sigtet eller tiltalt.

I begyndelsen af 2022 tager Systematic hul på en ny, stra-
tegisk proces med henblik på at kortlægge fokusområder, 
vi ønsker at arbejde videre med i forhold til virksomhedens 
påvirkning af miljø, menneskerettigheder og den omverden, 
vi indgår i. Vores vækst og succes forpligter os til at tage 
yderligere skridt i forhold til at sikre en bedre verden for alle. 

Michael Holm
CEO Systematic
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Systematic har undladt at reagere på eventuelle advarsler om 
dette.  

God forretningsskik og høj integritet er af afgørende betyd-
ning for vores kunder, for virksomhedens omdømme og vores 
evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere. I Systematic 
accepterer vi ikke nogen former for korruption eller bestik-
kelse – hverken hos medarbejdere eller samarbejdspartnere.  

Vi har en klar politik vedrørende anti-korruption, som skal sikre, 
at medarbejdere handler efter vores adfærdskodeks (Code 
of Conduct), så Systematic bevarer sin anseelse som en god 
arbejdsplads og betroet samarbejdspartner for vores kunder.  

Vores adfærdskodeks angiver, hvad medarbejdere skal 
gøre, og mere specifikt, hvad de ikke skal gøre, mens de er 
ansat i virksomheden. Alle medarbejdere præsenteres for 
dette adfærdskodeks som en integreret del af deres intro-
duktionsforløb. Vi følger et struktureret anti-korruptionspro-
gram, der er udviklet til at sikre overholdelse af både nati-
onal og international lovgivning, herunder Storbritanniens 
Bribery Act 2010. Systematics anti-korruptionsprogram 
inkluderer medarbejdertræning, og i det kommende år tager 

vi hul på en ny træningsperiode, hvor samtlige medarbej-
dere skal gennemgå uddannelsesprogrammet igen. 

Overfor vores salgspartnere gør vi klart i vores kontrakter, at vi 
ikke accepterer korruption eller bestikkelse. 

Vi har aldrig oplevet korruptionssager - således heller ikke i 
indeværende regnskabsår.

Gavepolitik
Flere af Systematics kunder – offentlige såvel som private har 
vedtaget klare politikker for modtagelse af gaver og forplej-
ning fra leverandører og samarbejdspartnere. Systematic har 
forpligtet sig til at agere i overensstemmelse med disse politikker, 
lige som vi selv har implementeret principper for modtagelse 
af gaver og forplejning fra kunder, partnere og leverandører. Det 
betyder f.eks., at alle julegaver bliver leveret til virksomhedens 
reception, hvorefter de indgår i en lodtrækning blandt alle medar-
bejdere i huset eller bliver sat frem, så alle kan få glæde af dem. 

Medarbejdere i Systematic må som hovedregel ikke give 
gaver i forbindelse med forretningsaktiviteter - enkelte, undta-
gelsesvise tilfælde kræver ledelsens godkendelse.

Politik for Anti-korruption, 
Forretning og Etik 
Tillid er en altafgørende faktor for virksomheder som os, 
der leverer systemkritiske løsninger til samfundsbærende 
sektorer rundt om i verden. At levere softwareløsninger til 
sundhedsvæsen, uddannelsesinstitutioner, forsyningssel-
skaber og nationers forsvar kræver ambitiøse standarder for 
sikkerhed, integritet og åbenhed. Det er det, vi bygger vores 
forretning på.  

Anti-korruption og bestikkelse 
Korruption udgør en alvorlig risiko for demokrati og er en 
hindring for økonomisk vækst og sund konkurrence på frie 
markeder. Systematic opererer i lande, hvor korruption er en 
reel udfordring, og det betyder, at vores medarbejdere risikerer 
at blive mødt med ulovlige krav om betaling, når de udfører 
deres arbejde i disse regioner. Overtrædelser af nationale og 
internationale love vedrørende korruption og bestikkelse kan 
medføre, at Systematic holdes juridisk ansvarlig. Dette gælder 
også, hvis en samarbejdspartner overtræder reglerne, og Forretning
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Whistleblower
Sidste år lancerede Systematic sin whistleblower-ordning, Tell 
Us, som er tilgængelig for både medarbejdere og eksterne på 
vores hjemmeside. 

I regnskabsåret 2020/2021 har den eksterne revisor, som 
håndterer rapporterne, modtaget én henvendelse, der er 
håndteret af Systematics bestyrelsesformand. Hvert år bliver 
Systematics bestyrelse præsenteret for en rapport over de 
indberettede sager, hvordan de er håndteret og hvilke tiltag, 
der er sat i værk for at forebygge gentagelser.  

Handel og eksport af forsvarssoftware
Systematics vækst på det globale marked og en voksende 
international tilstedeværelse har medført et naturligt fokus 
på de nationale og internationale regler for handel og 
eksport. I forbindelse med salg af vores forsvarssoftware 
er det særligt vigtigt, at eksportreglerne bliver overholdt. 
Derfor har Systematic gennem de seneste år lagt stor vægt 
på at øge medarbejdernes generelle kendskab til disse 
regler. På den baggrund er samtlige medarbejdere i defence 
- og relevante medarbejdere i administrative funktioner 
blevet trænet og har modtaget informationsmateriale om 
procedurerne i forbindelse med eksport og eksportkontrol 
på området. 

Vi foretager due diligence af vores samarbejdspartnere og 
anvender screeningssystemer som sikrer, at vi ikke handler 
med partnere, som er omfattet af sanktioner. Vores indsats i 
det kommende år vil handle om, hvordan man yderligere kan 
automatisere screeningsprocesser, som ikke kun optimerer 
processerne, men også minimerer risikoen for menneskelige 
fejl.  

 Vores løsninger til forsvaret er designet til at øge sikkerheden 
for udsendte soldater, minimere civile tab og undgå uønskede 
ødelæggelser ved at give soldater på alle niveauer det bedst 
mulige situationsoverblik over et konfliktområde. På den 
måde er softwaren med til at sikre menneskerettigheder så 
som retten til liv. 

Flere lande har allerede opdaget, at vores forsvarssoftware 
effektivt kan anvendes som støtte i f.eks. pandemibekæm-
pelse og redningsaktioner i forbindelse med oversvømmelser, 
tyfoner og skovbrande m.v. 

Vi kan dog aldrig udelukke, at vores software indgår i 
konflikter, hvor menneskerettigheder bliver overtrådt. Sker 
det, bør det få konsekvenser for dem, som misbruger 
softwarens funktioner til formål i strid med internationale 
konventioner.  

Da software til brug i forsvaret er omfattet af EU’s fælles 
kontrolliste og dermed også af eksportkontrolregler, er det 
ikke muligt at udføre  software fra et land til et andet uden 
forinden at have ansøgt om – og opnået en eksporttilladelse 
fra de respektive myndigheder.  

Myndighederne vurderer både produkt og modtager ud fra en 
række kriterier, som blandt andet skal sikre, at softwaren ikke 
fører til overtrædelse af menneskerettigheder. 

Vi har tillid til, at myndighederne i de enkelte lande foretager 
de nødvendige vurderinger inden for sikkerhedspolitik og 
menneskerettigheder, som ligger til grund for sagsbehand-
lingen og afgørelser om udstedelse af eksporttilladelser. Det 
er det grundlag, vi driver vores forretning på, og vi følger de til 
hver en tid gældende regler for eksport i de lande vi opererer i. 

Uagtet at myndighederne foretager meget grundige under-
søgelser af modtagerlandene, har Systematic sat som 
indsatsområde i det kommende finansår at arbejde endnu 
mere målrettet med menneskerettigheder. En del af arbejdet 
handler om at kortlægge vores virksomheds påvirkning og 
indflydelse på menneskerettighederne og at se på, om der er 
behov for yderligere tiltag. 

Det er vores vurdering, at vi i regnskabsåret 2020-2021 ikke 
har overtrådt menneskerettighederne.

Kritik af Systematics eksport
På baggrund af en række kritiske historier fremført af Danwatch 
og TV2 om vores engelske datterselskabs eksport af forsvars-
software til de Forende Arabiske Emirater, blev det offentliggjort 
på et politisk samråd i december, at politiet nu undersøger, om 
der i forbindelse med eksporten er foregået noget uretmæssigt.

Vi er meget overraskede over efterforskningen, da vi mener, 
at vi har overholdt gældende regler og været åbne og transpa-
rente overfor myndighederne. Vi står naturligvis til rådighed 
for politiet i deres arbejde, og vi ser frem til at få en afklaring af 
sagen og dermed klare retningslinjer for eksport i fremtiden.

Flere lande har allerede opdaget, at 
vores forsvarssoftware effektivt kan 
anvendes som støtte i f.eks. pandemibe-
kæmpelse og redningsaktioner i forbin-
delse med oversvømmelser, tyfoner  
og skovbrande m.v. 

‘‘
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Cybersikkerhed
Tillid er altafgørende, når man som os udvikler og implemen-
terer systemkritiske løsninger til samfundsbærende sektorer 
rundt om i verden. 

Hvis et system indeholder sårbarheder eller en sektor 
angribes gennem et af vores produkter, vil det ikke blot få 
konsekvenser for tilliden til Systematic og vores produkter – 
det kan også få katastrofale følger for de brugere og borgere, 
der er afhængige af vores softwareløsninger. 

Derfor arbejder vi i Systematic målrettet med altid at være på 
forkant med trusler og risici for angreb fra it-kriminelle. 

Som leverandør af software til kritisk infrastruktur, oplever 
vi stigende krav fra kunder og myndigheder, som forventer 
dokumenteret og målbar beskyttelse af vores udviklingsmiljø 
og produkter. Mængden af cyberangreb mod virksomheder 
og organisationer vokser, og kompleksiteten af disse angreb 
øges. Helt naturligt er cybersikkerhed et fokusområde for 
Systematic, som vi kontinuerligt optimerer og udbygger. 

Gennem de seneste år har vi forstærket vores sikkerheds-
kultur og sørget for, at sikkerhed og forebyggelse indgår natur-
ligt i medarbejdernes adfærd og alt, hvad de foretager sig. Det 
gælder både i udviklingen af vores produkter og i hverdagen 
på arbejdspladsen. 

Vi kører løbende awareness-kurser med fokus på aktuelle 
risici og trusler. For nyligt har vi gennemført en omfattende, 
teknisk styrkelse af de miljøer, vi producerer i og leverer fra. 
Til den opgave har vi inddraget de dybe, tekniske kompe-
tencer, vores udviklere og it-medarbejdere besidder og skabt 
en model, som styrker vores processer og sikkerheden i det 
praktiske arbejde. 

Et af de helt store projekter, vi har gennemført, er netværks-
segmentering af hele vores it-infrastruktur, som har betydet, 
at størstedelen af vores netværksudstyr er blevet udskiftet 
eller opgraderet. Samtidig har vi indført netværksovervågning 
døgnet rundt via en ekstern sikkerhedspartner. 

For at forberede os på nuværende og fremtidige krav fra 
myndigheder og kunder, har vi i det forløbne år arbejdet 
med krav og certificeringer i et globalt marked. På den 
baggrund har vi bl.a. fornyet vores ISO 27001 informati-
onssikkerhedscertificering, som dækker alle Systematics 
udviklingsprojekter, administration og flere af vores lokati-
oner.  

For at leve op til standarderne på det amerikanske marked 
har vi gennemført self assessment efter en ny US standard 
kaldet Cyber Maturity Model Certification (CMMC) og den 
amerikanske NIST 800-53 risikomodelleringsstandard. Vores 
britiske kunder stiller krav om en Cyber Essential Plus-certifi-
cering, som vi nu på tredje år har opnået.

Certificeringer og risikomodeller skaber ikke sikkerhed i sig 
selv, derfor er det vores mål fortsat at inddrage både forret-
ningen, medarbejdere og samarbejdspartnere i udviklingen 
af vores politikker og sikkerhedsløsninger, så vi opnår en 
gennemført sikkerhedskultur.  

GDPR  
Som en virksomhed, der udvikler software til f.eks. sund-
hedsvæsen, offentlige myndigheder og biblioteker, har vi ud 
over et højt sikkerhedsniveau også skarpt fokus på håndte-
ring og beskyttelse af persondata i overensstemmelse med 
loven. Det gælder selvfølgelig både for vores kunders data, 
Systematics egne data og data, som vedrører vores medar-
bejdere.  

I hele Systematics organisation er der lagt et stort arbejde 
i kortlægningen af data og databehandleraftaler i forhold til 
kunder og lovgivning – lige som Schrems II dommen har 
stillet særlige krav vedrørende supportaftaler og opbevaring 
af clouddata. 

Systematics politik for databeskyttelse er en integreret del 
af virksomhedens procesbibliotek. Det betyder, at vores 
overholdelse af GDPR-krav auditeres og godkendes som 
en del af vores CMMI Niveau 5-certificering. Herudover 
bliver Systematics håndtering af persondata årligt revi-
deret af eksterne revisorer og rapporteret i form af en ISAE 
3000-erklæring. Der indhentes i visse tilfælde også projekts-
pecifikke ISAE 3000-erklæringer som dokumentation for, at 
vi lever op til specifikke, kontraktuelle databeskyttelsesmæs-
sige forpligtelser. Internt afvikler vi løbende opmærksom-
hedskampagner om korrekt håndtering af persondata for at 
sikre, at medarbejderne er bevidste om de gældende regler, 
som skal overholdes i deres daglige arbejde.

Et af de helt store projekter, vi har 
gennemført, er netværkssegmente-
ring af hele vores it-infrastruktur, som 
har betydet, at størstedelen af vores 
netværksudstyr er blevet udskiftet eller 
opgraderet. Samtidig har vi indført 
netværksovervågning døgnet rundt via en 
ekstern sikkerhedspartner. 

‘‘
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Fremtidens medarbejdere efterspørger virksomheder, som 
afspejler den naturlige sammensætning i samfundet, og på 
den baggrund er det essentielt, at Systematic er en mang-
foldig og inkluderende arbejdsplads. Forskellighed er desuden 
vigtigt, for at vi også i fremtiden leverer toppræstationer, da 
forskning på området generelt støtter teorien om, at mangfol-
dige teams præsterer bedre end ensartede teams. 

Systematic er en international virksomhed, og dette afspejles 
også i vores medarbejdersammensætning, hvor vi pt. tæller 
27 forskellige nationaliteter.  

I 2021 underskrev vi Dansk Industris Gender Diversity Pledge, hvor 
vi forpligter os til at udvikle politikker, der støtter virksomhedsfæl-
lesskabet, og sammen opnå en 40/60-kønsfordeling inden 2030.  

• Bestyrelsen består nu af syv medlemmer: fem mænd og to 
kvinder.  

• Topledelsen i Systematic består nu af otte underdirektører, 
hvoraf to er kvinder.  

• 30 % af alle Systematics ledere med personaleansvar er 
kvinder. 

• I dag har vi en medarbejderssammensætning, der består 
af ca. 31 % kvinder og 69 % mænd (for it-teknikere var 
der ifølge Danmarks Statistik 24 % kvindelige studerende 
på it-uddannelserne i 2019, i danske tal). Den samme 
fordeling gør sig gældende for lederne, dvs. ca. 30 % er 
kvinder.  

En af Systematics kerneværdier er at have mennesket i 
centrum. Vi viser medarbejdere tillid fra første dag og tager 
hånd om den enkelte medarbejders udvikling og trivsel. 

Gør vi ikke det, risikerer vi, at de forlader virksomheden. 
Medarbejdere, som føler sig diskrimineret, uretfærdigt 
behandlet, eller som blot ikke trives på arbejdspladsen, vil ikke 
tøve med at forlade os, da de er fuldt bevidste om, at deres 
færdigheder er stærkt efterspurgte på det aktuelle arbejds-
marked.

Vi udvikler og uddanner medarbejdere, fordi faglig og 
personlig udvikling ikke kun er af betydning for den enkelte 
medarbejders velbefindende – men helt afgørende for 
Systematics evne til at skabe værdi hos sine kunder. 

Politik for Menneskerettig-
heder, Sundhed og Sikkerhed. 
Dygtige og engagerede medarbejderne er en forudsætning 
for alt, hvad vi gør – og derfor har vi særligt fokus på at sikre 
faglig, fysisk og mental trivsel hos medarbejderne i Syste-
matic. 

Mangfoldighed og inklusion  
Systematics adfærdskodeks beskriver, hvordan vi forventer, 
at vores medarbejdere agerer på en socialt ansvarlig måde. 
Vi værner om vores medarbejderes menneskerettigheder og 
tolererer ingen former for diskrimination i forhold til etnicitet, 
politisk overbevisning, alder, køn, handicap, religion, seksuel 
orientering eller fagforeningsmedlemskab.   

Som førende, global it-virksomhed er Systematic afhængig 
af sin evne til at tiltrække dygtige medarbejdere. Vi står 
over for et brandvarmt arbejdsmarked for it-branchen, hvor 
virksomheder oplever akut mangel på kvalificerede talenter. Medarbejdere
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“I forhold til pandemien, så har vi lært, at 
vi fortsat er i stand til at levere rettidigt. Vi 
kan implementere vores løsninger direkte 
hos kunderne i forskellige lande – også 
selvom processen ledes online. Når det 
er sagt, har vi også lært, at nogle ting 
fungerer bedre, når vi er sammen fysisk – 
end når vi mødes online”
Rikke Rønnau, Group Senior Vice President for People & 
Culture.  

‘‘
Det kan få betydelige konsekvenser for Systematic, hvis 
vores medarbejdere præsterer dårligt eller ikke er motive-
rede for at opretholde deres kompetenceniveau og kvali-
fikationer i en branche, hvor innovation og udvikling er en 
absolut nødvendighed for services, produkter, omdømme og 
økonomi. 

Fleksibel arbejdsplads 
I efteråret 2021 implementerede vi en ny politik for fleksibilitet 
på arbejdspladsen. Politikken sikrer fleksibilitet inden for de 
rammer og krav, som hører til den enkelte stilling, dvs. vores 
medarbejdere skal være til stede på arbejdspladsen eller hos 
kunden, når teamet, opgavens art eller kunden har brug for 
det. Den resterende tid kan medarbejderne efter aftale med 
teamet og nærmeste leder vælge, om de vil arbejde hjem-
mefra eller på kontoret. For nogle lokationer er der implemen-
teret et maksimum på to hjemmearbejdsdage baseret på de 
forskellige landes regler. 

”Vi ønsker at skabe en balance, som giver medarbejderne 
øget fleksibilitet og frihed til at planlægge deres tid. Samtidig 
fokuserer vi på, hvornår og hvordan det er vigtigt for os at 
være sammen og de positive effekter, der kommer ud af det,” 
siger Rikke Rønnau, Group Senior Vice President for People & 
Culture.  

 Fleksibilitet på arbejdspladsen er et af de primære krav fra 
kandidater i hele verden. På den baggrund er det nødvendigt 
for os at implementere en politik for en fleksibel arbejdsplads, 
så vi sikrer, at vi også i fremtiden er konkurrencedygtige på 
jobmarkedet og kommercielt.  

Politikken for den fleksible arbejdsplads bliver implementeret 
via kommunikation og oplæring af vores medarbejdere og 
projektledere. Derudover har vi en People & Culture Business 
Partner for hver forretningsenhed, som løbende varetager 
implementeringsprocessen hos ledere og i organisationen.  

Selvom politikken for fleksibel arbejdsplads først officielt blev 
vedtaget i efteråret 2021, så blev principperne reelt praktiseret 

længe forinden på baggrund af de restriktioner, som Covid-19 
bragte med sig – både i samfundet og på arbejdspladserne. 
Som et resultat heraf kan vi konstatere, at vi har haft konstant 
høj medarbejdertilfredshed, og at vi i løbet af de sidste 12 
måneder har formået at bryde den negative tendens i medar-
bejderomsætningen.  

• Målet for medarbejdertilfredsheden i regnskabsåret 20/21 
var en score på 75 %. Dette års forbedringer har resulteret i 
en tilfredshedsscore på 79 %. 

• Vi har ansat 223 nye medarbejdere, hvilket bringer det 
samlede antal medarbejdere (medarbejderstab) op på 
1059 pr. 30.09.2021, hvoraf 12,6 % er tidligere Systema-
tic-medarbejdere, der er vendt tilbage til virksomheden.  

Systematic har ikke kendskab til nogen overtrædelser af 
vores politik for menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed i 
Systematic i 2021. 

Medarbejdertilfredshed og trivsel 
Vi ønsker, at vores medarbejdere trives fagligt, fysisk og 
mentalt, og derfor søger vi at skabe en social, tryg og sund 
arbejdsplads med øje for den enkelte medarbejders udvikling 
og velbefindende. I Systematic skal det være meningsfuldt 
og givende at gå på job hver dag, og det skal være muligt at 
opretholde en sund balance mellem arbejds- og privatliv for 
både ledere og medarbejdere.   

I Systematic tror vi på, at den vigtigste vej til medarbejdertrivsel 
er den løbende, daglige dialog mellem medarbejdere og ledere. 
Derfor fokuserer vi på at skabe stærke lederteams, som har 
klart definerede ansvarsområder og evner at lede i overens-
stemmelse med virksomhedens værdier. Vi opfordrer vores 
medarbejdere til at drøfte eventuelle problemer eller usikker-
heder, med deres nærmeste leder eller andre kolleger, som kan 
hjælpe.

Hver måned udfører vi en medarbejdertilfredshedsun-
dersøgelse, og resultaterne herfra bliver brugt aktivt i alle 
forretningsenheder, afdelinger og teams som et redskab 
til forbedring. Systematics ledere bedømmes på baggrund 
af disse målinger og samarbejder med både interne og 
eksterne parter om at skabe nødvendige forbedringer i orga-
nisationen. 

Sygefravær bliver registreret månedligt, og vi arbejder både 
proaktivt og reaktivt for at forebygge og afhjælpe sygdom og 
stress blandt medarbejdere. Vores mål er, at sygefraværet 
(herunder også langtidssygdom) er under 2,5 %. I regnskabs-
året 20/21 var tallet 2,28 %.  

Systematic tilbyder en sundhedsforsikring, som sikrer den 
rette støtte (herunder også økonomisk støtte) til medarbej-
dere, som rammes af aldersrelaterede sygdomme, uheld 
eller kritisk sygdom. Ordningen er gældende i de fleste lande 
– men ikke alle – og den specifikke sammensætning vari-
erer en anelse fra land til land på grund af lokal lovgivning.   

“Vi ønsker at skabe en balance, som 
giver medarbejderne øget fleksibilitet og 
frihed til at planlægge deres tid. Samtidig 
fokuserer vi på, hvornår og hvordan det 
er vigtigt for os at være sammen og de 
positive effekter, der kommer ud af det” 
Rikke Rønnau, Group Senior Vice President for People & 
Culture. 

‘‘
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Vi tager hånd om de medarbejdere, som får problemer med 
sygdom eller stress. I den forbindelse samarbejder vi med 
relevante, eksterne parter om at tilbyde støtte og hjælp til 
dem, som ønsker det. 

Vi har indført adskillige initiativer som skal reducere sygdom 
og arbejdsrelaterede skader – særligt har vi fokus på at fore-
bygge og afhjælpe stressrelaterede sygdomme med hjælp fra 
professionelle stress-coaches og eksterne psykologer. 

Et job hos Systematic indebærer ofte en betydelig mængde 
skrivebordsarbejde, hvilket kan medføre gener i form af bl.a. 
muskel-, nakke- og rygsmerter. Derfor har vi indført en virk-
somhedsfinansieret massageordning, og vi har et fitness-rum 
til fri afbenyttelse for vores medarbejdere på vores hoved-
kontor. 

Systematics arbejdsmiljøudvalg arbejder løbende på at 
udforme og opretholde et godt, sundt arbejdsmiljø i hele 
virksomheden. Arbejdsmiljøudvalget består i øjeblikket af 
tre arbejdsmiljørepræsentanter og tre fungerende ledere. På 
nuværende tidspunkt er konstruktionen med et arbejdsmil-
jøudvalg kun aktiv i Danmark, som påkrævet ifølge dansk 
lovgivning. Alle vores internationale kontorer lever op til lokale 
krav vedrørende arbejdsmiljø, og fra december 2021 foretager 
vi arbejdspladsvurderinger på alle vores kontorer – førhen har 
dette alene været foretaget i Danmark. 

Fastholdelse og udvikling af personale  
Kontinuerlig, faglig udvikling er afgørende for vores medarbej-
deres trivsel og for Systematics udviklingsevne og konkurren-
cedygtighed. 

To gange om året inviteres medarbejdere i Systematic til 
udviklingssamtaler for at diskutere karriere- og udviklingsøn-
sker med deres leder. Derudover afholdes der hver måned 
en-til-en-samtaler mellem leder og medarbejder med henblik 
på at forventningsafstemme og sikre fremdrift og trivsel. 

Som et resultat af disse samtaler indgår leder og medar-
bejder aftaler om aktiviteter, der bidrager til medarbejderens 
faglige udvikling, kompetencer, viden og interesser – i tråd 
med Systematics overordnede strategi. Til at understøtte 
denne udvikling tilbyder Systematic forskellige interne kurser, 
mentorordninger, vidensnetværk og oplæring på jobbet – 
lige som der er mulighed for at deltage i eksterne kurser og 
uddannelse. 

Vi holder øje med, hvor mange medarbejdere, der forlader os, 
og hvor mange, der vælger at vende tilbage igen. Hver gang en 
medarbejder forlader os, afholder vi fratrædelsessamtaler for 
at få en forståelse af, hvilke forbedringer der bør prioriteres for 
at øge fastholdelsesraten. I regnskabsåret 20/21 var medar-
bejderomsætningen i Systematic på 14,5 % . Målsætningen er 
10 %.  

Underholdning og sociale aktiviteter  
For at understøtte det sociale miljø på vores arbejdsplads har 
vi en personaleforening, Systematic Employees Club (SEC), 
der organiserer hyggelige og uformelle aktiviteter i arbejds-
tiden – eksempler på dette kan være livemusik i frokost-
pausen, besøg af isbilen og onlinemeditation. SEC arrangerer 
dertil en bredspektret pallette af fyraftensaktiviteter – det kan 
være løb, temafester, biografture, øl-/vinsmagning, fodbold-
kampe, spilaftener, golfturneringer osv. Arrangementerne er 
selvfølgelig blevet påvirket og tilpasset i forhold til de mange 
Covid-19 restriktioner, vi har oplevet gennem året. 

Systematic støtter personaleforeningens aktiviteter økono-
misk, fordi vi mener, at muligheden for uformelle sammen-
komster med kolleger på tværs af organisationen styrker 
fællesskabet og bidrager til trivsel og jobtilfredshed. 

Virksomhedens kantine spiller også en vigtig rolle i at sikre et 
levende og sundt socialt miljø. Kantinen i vores hovedkvarter 
i Aarhus er kendt for at servere lækker, nærende og primært 
økologisk mad. Mere om vores kantine i afsnittet om miljø.
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kontor i Aarhus er en moderne, energibesparende bygning 
med  solcellepaneler. Som endnu et skridt på vejen til 
at blive mere bæredygtig udskifter Systematic løbende 
gamle lyskilder med nyere og mere energibesparende 
LED-lyskilder, derudover er der vandsparere på alle vand-
haner, og vores printere minimerer forbruget af papir og 
patroner.  

Den it-hardware, som Systematic anvender, skal opfylde 
specifikke krav vedrørende energiforbrug, og de udskiftes 
løbende med mere energibesparende hardware. Brugt, men 
velfungerende it-udstyr rekonfigureres og genbruges om 
muligt internt i virksomheden, mens it-udstyr, der ikke kan 
genbruges og ikke skal destrueres, sælges, så det kan komme 
andre til glæde og gavn. 

Fødevarer
Systematics kantine i Aarhus arbejder målrettet for at 
minimere madspild. Rester fra kantinen afhentes af den 
lokale NGO ”Fundamentet”, der hver dag modtager ca. 25 
frokostkuverter. Fundamentet hjælper sårbare og udsatte 
mennesker og giver dem nu også mulighed for at få et 
godt måltid mad. Alt organisk affald fra kantinen sorteres 
og afhentes herefter af DAKA Refood for at blive brugt i 
produktionen af biogas. 

Kantinen anvender primært økologiske råvarer til at tilbe-
rede sund mad til vores medarbejdere. I 2021 sikrede 
kantinen sig Det Økologiske Spisemærke i sølv, som gives 
til spisesteder, hvor 60-90 % af råvarerne er økologiske. Lige 
nu er ca. 80 % af maden i vores kantine i Aarhus  økologisk.

Transport og rejser  
Systematic søger at reducere antallet af forretnings-
rejser, der foretages i forbindelse med interne formål for 
at begrænse virksomhedens klimaaftryk. I regnskabsåret 
20/21 havde vores knap 1100 medarbejdere tilsammen 1439 
rejsedage, hvilket er betydeligt mindre sammenlignet med 
forhenværende år – særligt regnskabsåret 19/20, hvor tallet 
lød på 3559 rejsedage. Reduktionen af rejsedage skyldes 
dog til dels den globale Covid-19-situation, derfor forventer 
vi en stigning i antallet af rejsedage i 2022. Hverdagen med 
Covid-19 har lært os, at vi langt hen ad vejen kan mødes 
online, hvilket vi holder fast i, i det omfang det er muligt. Vi vil 
dog fortsat mødes på tværs af vores internationale kontorer, 
og hilse på vores kunder og samarbejdspartnere til messer 
og konferencer i Danmark såvel som udlandet.   

Som endnu et tiltag for at fremme overgangen til en grøn-
nere verden implementerede vi i januar 2021 en bæredygtig 
bilpolitik og anskaffede elbiler og hybridbiler til intern brug.

Politik for Miljø & Klima 
Virksomheders forbrug bidrager til klimaforandringer, der har 
globale og langvarige konsekvenser for den verden, vi lever i. 
Alene af den grund bestræber vi os på at nedbringe vores ener-
giforbrug, mængden af rejser, madspild og indkøb af hardware 
m.v.  Foruden de direkte klimamæssige konsekvenser, så er der 
også økonomiske og omdømmerelaterede risici forbundet med 
ikke at have en ansvarlig miljøpolitik. Vi går glip af forretnings-
muligheder, hvis potentielle kunder anser vores miljøpolitik for at 
være utilstrækkelig, og jobkandidater kan vælge at afvise Syste-
matic til fordel for andre arbejdsgivere med en grønnere profil. 

Systematic arbejder løbende på at minimere sin miljøpåvirk-
ning ved at reducere CO2-udledningen og virksomhedens 
samlede forbrug af vand, energi og forbrugsvarer. 

Som softwarevirksomhed er vi fri for energitunge produktionsled 
— derfor kommer virksomhedens miljøtiltag primært til udtryk i 
vores kontorbygninger og i vores transport- og rejsepolitik. 

Energiforbrug og genbrug af hardware 
Alle Systematics danske kontorer, bygninger og lejligheder 
drives udelukkende af vedvarende energi. Vores hoved-Miljø

 I regnskabsåret 20/21 havde vores knap 
1100 medarbejdere tilsammen 1439 
rejsedage, hvilket er betydeligt mindre 
sammenlignet med forhenværende år – 
særligt regnskabsåret 19/20, hvor tallet 
lød på 3559 rejsedage.

‘‘
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de faktiske udfordringer inden for softwareudvikling. Vi 
er nødt til at være med helt fremme i både forskning og 
praksis inden for dette område for at være i stand til at 
udforske og udnytte hele potentialet inden for vores felt. 
Hvis vi ikke gør det, risikerer vi at tabe terræn til vores 
konkurrenter, både kommercielt og i forsøget på at rekrut-
tere medarbejdere med de specialistkompetencer, der er 
essentielle for vores fremtidige succes.  I 2021 sponserede 
vi knap 1.160.000 kr. til forskning, uddannelse og velgø-
rende formål. 

Deling af vores know-how    
Systematic indtager en særlig rolle i uddannelsen og 
rekrutteringen af den næste generation af talenter inden for 
mange forskellige discipliner knyttet til vores forretningsom-
råde. 

Vi har derfor indgået partnerskaber med en række danske 
universiteter for at bidrage til uddannelsen af den næste gene-
ration af it-talenter.

Vi organiserer studierelevante aktiviteter hos Systematic 
for studerende, der følger relevante kurser, herunder virk-
somhedsbesøg, hvor de kan lære om softwareudvikling. 

I regnskabsåret 20/21 arbejdede vi sammen med tre danske 
uddannelsesinstitutioner og afholdt fire Scrum-kurser for 
studerende for at give dem en introduktion til Scrum som en 
del af Agile-metodologien. I samarbejde med danske universi-
teter videregav Systematic-medarbejdere også detaljer fra den 
praktiske oplevelse som supplement til det teoretiske indhold i 
fire gæsteforedrag.  

Vi er også aktive i de mange forskellige bestyrelsesorganer 
for relevante højere uddannelsesinstitutioner, og vi tilbyder 
praktikforløb, hvor studerende lærer at omsætte teorien 
til praksis som en integreret del af deres pensum. I regn-
skabsåret 20/21 havde vi 37 praktikforløb på vores danske 
kontorer. Vi samarbejder desuden med studerende om deres 
eksamensprojekter, hvilket i øjeblikket tæller fem afsluttende 
projekter med studerende fra forskellige uddannelsesinstituti-
oner i Danmark.  

Flere piger inden for it  
Systematic fokuserer altid på at rekruttere de personer, der 
har de bedste kvalifikationer, til ledige stillinger – uanset 
alder, køn, handicap mv. Systematic bakker derfor op om 
initiativer til at fremme en ligelig kønsfordeling. Som en del af 
denne indsats har Systematic gennem adskillige år spon-

Oodi Helsinki Library vinder af 
Public Library of the Year 2019

Politik for Partnerskaber, 
Forskning, Viden og Velgø-
renhed 
Systematics virksomhedsvision lyder: ”Sammen forandrer vi 
samfundet med fremragende software, der skaber flere mulig-
heder og en bedre verden for os alle” — vi forpligter os dermed 
til at skabe en bedre fremtid gennem digitalisering. Vores 
bidrag til digitaliseringen af samfundet skaber økonomisk 
vækst og velfærd, og det overskud, vi genererer, bliver delvist 
geninvesteret i innovation og udvikling af nye it-løsninger til 
fordel for vores kunder.  

Ud over at udvikle software engagerer vi os i partnerskaber 
med uddannelses- og forskningsinstitutioner, hvor vi bidrager 
med vores teknologiske ekspertise, specifikke domæneviden 
eller økonomisk støtte.  

Systematic arbejder målrettet med at bidrage til it-stu-
dieprogrammer og forskningsprojekter for at sikre, at de 
studerende er tilstrækkeligt kvalificerede til at arbejde med Vores bidrag
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soreret en it-camp for piger, et initiativ, der giver piger på de 
danske gymnasiale uddannelser et indblik i, hvordan det er 
at studere it og computervidenskab. Målet er at gøre piger i 
hele Danmark mere interesserede i it og tilskynde dem til at 
vælge en teknisk karriere inden for STEM (Science, Techno-
logy, Engineering & Mathematics).    

Kampen mod analfabetisme   
Evnen til at kunne læse er en vigtig forudsætning for at 
erhverve sig viden og en forståelse af verden. Med ønsket om 
at gøre en forskel har Systematic stiftet den internationale 
pris ”Joy of Reading” i samarbejde med Next Library. Prisen 
uddeles hvert andet år som en anerkendelse af initiativer, der 
hjælper med at bekæmpe analfabetisme, som er et globalt 
problem, som Systematic gerne vil være med til at udrydde. 
Vinderen af Joy of Reading-prisen 2021 blev Za’atari Camp 
Libraries i Jordan, der består af 12 biblioteker i en af verdens 
største flygtningelejre. 

Za’atari Camp Libraries er det første bibliotekssystem i verden, 
der alene drives af flygtninge, og det har til formål at udrydde 
analfabetisme blandt lejrens 79.000 syriske beboere - særligt 
børnene. Med prisen følger en pengepræmie på 10.000 US 
dollars.

Belønning af innovative nye biblioteker   
Hvert år uddeles prisen ‘Public Library of the Year’ i et 
samarbejde mellem Systematic og den internationale 
biblioteksforening IFLA (International Federation of Library 
Associations). Prisen gives for at anerkende nye, inno-
vative biblioteker, der formår at skabe en god sammen-
hæng mellem borgeroplevelse, arkitektur og teknologi. De 
nominerede biblioteker bedømmes ud fra flere parametre, 
bl.a. deres evne til at medtage faktorer som f.eks. digitale 
tendenser, lokalkultur og bæredygtighed samt brugernes 
ønsker og behov.  

Public Library of the Year-prisen gik i 2021 til Deichman Bjør-
vika i Oslo, der foruden prisen modtog en pengepræmie på 
5.000 US dollars.

Hjælp til familier med syge børn
Systematic har i mange år sponsoreret et familieværelse 
i Trygfondens Familiehus på Aarhus Universitetshospital i 
Skejby. Dette familiehus rummer små lejligheder og et trygt 
miljø for familier med børn, der er indlagt til behandling for 
langvarige sygdomme. Det giver familierne mulighed for at 
blive sammen under længerevarende hospitalsindlæggelser.    

Støtte til sårbare kvinder  
”Reden” er et værested for sårbare kvinder i vanskelige livssi-
tuationer – ofte som følge af narkotikamisbrug, menneske-
handel og prostitution. På Reden kan disse kvinder komme og 
få et måltid mad, en venlig snak, et bad, rådgivning eller bare 
en pause. Systematic har i årevis støttet det vigtige arbejde, 
som Reden udfører – ikke kun økonomisk – men også med 
personlige fødselsdagskager og fælles julemiddage.   
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Finansiering af ph.d.-projekt om 
vinderkultur i sports- og erhvervsliv  
I 2019 indgik Systematic et partnerskab med Aarhus Univer-
sitet og håndboldklubben Bjerringbro-Silkeborg (BSH) i et 
antropologisk ph.d.-projekt, der undersøger, hvordan organi-
sationer opretholder og udvikler en teamkultur, der fremmer 
præstationer på et højt niveau. Projektet skal bidrage med 
specifik og evidensbaseret viden inden for dette område, som 
Systematic og andre organisationer lære og drage nytte af. 
Som en del af arbejdet med projektet har ph.d.-studerende 
Kasper Pape Helligsøe delt sine resultater og diskuteret dem i 
en serie af podcasts udgivet hos Mediano. Projektet afsluttes i 
sommeren 2022, hvor det vil blive offentligt tilgængeligt.   

Håndsrækning til kultur- og 
 restaurationsbranchen  
For at støtte de mange forretninger der har lidt under Covid-
19- nedlukninger og restriktioner, gav Systematic i 2021 
en hjælpende hånd til kultur- og restaurationsbranchen, 
hvilket samtidig kom Systematics medarbejdere til gode. 
Da virksomheden ikke har lidt økonomiske tab som følge 
af Covid-19, valgte vi at gribe den mulighed, regeringen gav 
erhvervslivet, for at forære sine medarbejdere et skattefrit 
gavekort på 1200 kr. Gavekortet kunne benyttes til for -
lystelser, restauranter, hoteller, museer, teatre og lignende. I 
alt fik Systematics medarbejdere gavekort for 1,3 millioner 
kroner.  
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