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EXECUTIVE SUMMARY 

The report seeks to analyze the Corporate Social Responsibility (CSR) reporting requirement 

in the Statutory Order No. 17 (BPEN) section 135 for financial institutions. The report will 

take an economic and legislative perspective, examining how Nordea Bank Denmark A/S 

(NBD) has to follow BPEN section 135, and if there is a business case. The report will finally 

discuss Nordea‟s CSR work according to the owners of Nordea. The report is divided into 

five main chapters. Chapter one defines the methods and theories to be used. Chapter two 

describes the group Nordea, where NBD is the start point for the report and viewpoint. 

Chapter three investigates the objective of the CSR reporting in BPEN section 135, and how 

NBD has to act in order to comply with BPEN section 135. The objectives for BPEN section 

135 is, that Denmark will become famous for responsible growth, and that companies will 

achieve better business opportunities by working with CSR. NBD is found obligated to 

submit an annual report about CSR, but as a subsidiary their obligation is fulfilled by their 

parent company, and therefore the CSR report for Nordea is the statutory report for NBD in 

Denmark. It is found, that the reporting provision in section 135 does not define CSR and 

provides an open understanding of CSR. BPEN section 135 only states a reporting 

requirement for CSR, which is defined as hard law, and a company needs to fulfill this 

requirement by using soft law initiatives. Chapter four investigates, if Nordea‟s CSR work 

has an influence on ROE in Nordea and by that, if there is a business case for CSR. It is 

found, that CSR is not measurable and there is no business case, because it is not measurable 

in ROE. It is found, that there is a business case for other values for CSR, because it can 

contribute to Nordea‟s brand, reputation, legitimacy and risk minimization. It is found, that in 

order to achieve the business case in both manner, Nordea could prioritize their CSR work 

according to which area that contribute with most values according to financial performance, 

other values and their core business.  

Since CSR is not measurable in ROE, it is in chapter five discussed, if there is a conflict of 

interest between the shareholders and the managers in Nordea. It is therefore considered, if 

CSR in Nordea is in conflict with the interests of the shareholders. It is found, that the interest 

of the owners can focus on profit maximization and on investing in a responsible company. If 

CSR was measurable, it would be easier for Nordea to show, how CSR positive contributes to 

ROE. The report conclude, that the primary interest of the shareholders is profit 

maximization, and CSR is therefore not in the primary interest of the owners in Nordea. 
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1. PROBLEMSTILLING 

1.1 INDLEDNING 

Virksomheders samfundsansvar omtales ofte som Corporate Social Responsibility (CSR) og i 

størstedelen af tilfældene forbindes CSR med produktionsvirksomheder. Forbindelsen 

mellem CSR og virksomhedernes samfundsansvar blev i 2008 taget op til debat i Folketinget, 

der vedtog et rapporteringskrav om samfundsansvar for store virksomheder i Danmark med 

Årsregnskabsloven (ÅRL) § 99 a. Det er dog ikke kun virksomheder omfattet af ÅRL, der er 

forpligtet til at rapportere om samfundsansvar, idet Finanstilsynet i 2008 vedtog en lignende 

bestemmelse for finansielle virksomheder i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
 
 (BPEN) § 135. Bestemmelsen skal således få 

finansielle virksomheder i Danmark til at forholde sig aktivt til samfundsansvar ved at 

rapportere om dette i deres ledelsesberetning. Regulering inden for rapportering om 

samfundsansvar er et nyt tiltag, og samfundsansvar i den finansielle sektor må ligeledes 

betragtes som et relativt nyt begreb. Denne afhandling vil derfor søge at analysere CSR i den 

finansielle sektor ved at analysere CSR-arbejdet i Nordea Bank Danmark A/S, der indgår i 

den internationale finansielle koncern, Nordea. Eftersom Nordea Bank Danmark A/S driver 

finansiel virksomhed i Danmark, er det yderst relevant at behandle BPEN § 135 for at 

analysere, hvorledes Nordea Bank Danmark A/S skal formå at efterleve den danske 

lovgivning og således bidrage til at løse udfordringer i det danske samfund. Ved vedtagelsen 

af rapporteringsforpligtelsen om samfundsansvar blev det af politikkerne fremlagt, at arbejdet 

med samfundsansvar kan føre til bedre forretningsmuligheder for virksomhederne. Hvordan 

arbejdet med samfundsansvar skal føre til bedre forretnings-muligheder, er dog ikke uddybet 

af Folketinget. Det er dermed ikke defineret, hvorledes BPEN § 135 og arbejdet med CSR 

giver værdi til en virksomhed, hvorfor denne afhandling søger at undersøge, hvordan arbejdet 

med CSR kan give værdi til Nordea og således, om der foreligger en business case for 

arbejdet med CSR i Nordea. Er det ikke muligt at dokumentere, at arbejdet med CSR giver 

finansiel værdi, må det formodes, at dette kan skabe en interessekonflikt mellem Nordea‟s 

ledelse og ejerne af Nordea. 

 

 

 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 7 af 147 

 

1.2 CASEBEGRUNDELSE  

Afhandlingens case er som udgangspunkt Nordea Bank Danmark A/S. Det findes interessant 

at undersøge CSR i en finansiel virksomhed, idet CSR umiddelbart ikke må formodes at have 

betydning for Nordea‟s forretning. Dette giver grundlag for en ny og informerende juridisk 

analyse med hensyn til, hvordan Nordea Bank Danmark A/S skal efterleve BPEN § 135, samt 

i henhold til en økonomisk analyse af, hvorvidt der eksisterer en business case for Nordea‟s 

arbejde med samfundsansvar.  

Denne afhandling giver et indblik i BPEN § 135, og hvordan rapporteringsforpligtelsen om 

samfundsansvar finder anvendelse på et datterselskab i Danmark med et udenlandsk 

moderselskab. Idet Nordea Bank Danmark A/S indgår i en international finansiel koncern, 

Nordea, vil afhandlingen give et indblik i, hvordan arbejdet med CSR i Nordea ikke er 

nationalt afgrænset. Dette vil derfor komme til udtryk i afhandlingen i den juridiske analyse, 

hvor Nordea Bank Danmark A/S‟ indgåelse i en koncern har betydning for Nordea Bank 

Danmark A/S‟ efterlevelse af BPEN § 135. Nordea Bank Danmark A/S vil dermed i 

analyserne efter den juridiske analyse indgå som en del af koncernen Nordea og dermed vil 

Nordea‟s arbejde med samfundsansvar analyseres for at fastlægge, om der eksisterer en 

business case. Afhandlingens case er således valgt med intentionen om at vise et dynamisk 

billede af en finansiel virksomhed, der opererer på tværs af landegrænser, og hvordan dette 

har betydning i forhold til national lovgivning og samtidig for arbejdet med samfundsansvar.  

 

1.3 SYNSVINKEL 

Problemstillingen analyseres fra virksomhedens synsvinkel. Nordea Bank Danmark A/S 

indgår i den finansielle koncern Nordea, og i henhold til nedenstående problemformulering er 

det derfor relevant at inddrage hele Nordea som synsvinkel. Afhandlingen analyseres fra 

Nordea Bank Danmark A/S‟ synsvinkel og koncernen Nordea‟s synsvinkel. 

 

Nedenstående figur illustrerer afhandlingens synsvinkel. 
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Figur 1.3.1: Afhandlingens synsvinkel. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

1.4 PROBLEMFORMULERING 

På baggrund af ovenstående problemindledning og casebegrundelse søger denne afhandling 

at besvare nedenstående problemformulering. 

 

Hvordan skal Nordea Bank Danmark A/S efterleve BPEN § 135? Eksisterer der en business 

case for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar, og falder arbejdet med samfundsansvar i 

ejernes interesse? 

 

Ovenstående problemformulering besvares ud fra følgende underspørgsmål: 

1. Hvad er formålet for BPEN § 135? 

2. Hvad er Nordea Bank Danmark A/S’ forpligtelse efter BPEN § 135? 

3. Hvordan skal Corporate Social Responsibility (CSR) defineres, og hvordan har denne 

definition betydning for regulering og selvregulering? 

4. Hvordan skal en business case for Nordea’s arbejde med samfundsansvar defineres? 

5. Foreligger der en business case for Nordea’s arbejde med samfundsansvar? 

6. Hvordan bør Nordea prioritere arbejdet med samfundsansvar? 

7. Kan Nordea’s arbejde med samfundsansvar forenes med aktionærernes interesser? 
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1.5 OPGAVENS STRUKTUR 

Nedenstående figur illustrerer opgavens struktur. Dette afsnit vil kort forklare fremstillingen 

af afhandlingen med henblik på, at give læseren et overblik og en forståelse for den valgte 

struktur. Figuren illustrerer i hvilke kapitler problemformuleringens underspørgsmål 

besvares.  

Afhandlingen er overordnet opdelt i 6 kapitler. 

Figur 1.5.1: Afhandlingens struktur. 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Kapitel 1 redegører for afhandlingens overordnede ramme. Afhandlingens case, 

problemformulering samt metode er præsenteret i dette kapitel. 

 

Kapitel 2 giver et indblik i Koncernen Nordea og Nordea Bank Danmark A/S for dermed at 

give en forståelse af casevirksomheden for afhandlingen. 

Kapitel 3 vil analysere gældende dansk ret for rapportering om samfundsansvar i BPEN § 

135 samt formålet og anvendelsesområdet for BPEN § 135. Det vil i denne sammenhæng 

være nødvendigt at analysere Nordea Bank Danmark A/S‟ forpligtelser herefter, samt 
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hvordan moderselskabet til Nordea Bank Danmark A/S inddrages i forpligtelserne for Nordea 

Bank Danmark A/S. Dette kapitel vil foretage en diskussion af CSR og det vil yderligere 

diskuteres, hvordan CSR er et område, hvor regulering og selvregulering er af relevans. 

Kapitel 3 besvarer underspørgsmål 1, 2 og 3. 

 

Kapitel 4 indleder med et overblik over Nordea‟s CSR-rapporter fra 2008-2010. Dette vil 

danne grundlag for analysen af, om der foreligger en business case i arbejdet med CSR. I 

henhold til definitionen af en business case i den økonomiske analyse vil det analyseres, 

hvorvidt der foreligger en business case for Nordea‟s arbejde med CSR. Det vil i den 

økonomiske analyse undersøges, om Nordea‟s arbejde med CSR kan bidrage til at øge 

Nordea‟s egenkapitalforrentning (ROE), og om arbejdet med CSR kan skabe andre værdier 

for Nordea. Ud fra konklusionen på analyserne om en business case for Nordea‟s arbejde 

med CSR vil det være muligt at opstille en figur, der angiver hvordan Nordea bør prioritere 

sit CSR-arbejde. Kapitel 4 besvarer underspørgsmål 4, 5 og 6. 

 

Kapitel 5 diskuterer udfald fra kapitel 3 og kapitel 4 og vil ved brug af P-A-teori diskutere 

Nordea‟s arbejde med samfundsansvar i forhold til ejernes interesser. Kapitel 5 besvarer 

underspørgsmål 7. 

 

Kapitel 6 sammenfatter de ovenstående kapitlers analyser og udgør dermed afhandlingens 

konklusion, der svarer på problemformuleringen. 

 

1.6 TEORI OG METODE  

I nærværende afsnit redegøres for afhandlingens anvendte metoder. Metodeafsnittet vil 

således give et indblik i det teoretiske samt metodiske fundament for hver af afhandlingens 

analyser. Der anvendes både kvantitative og kvalitative data i de respektive afsnit.
1
 

 

1.6.1. RETSDOGMATISK TEORI OG METODE 

Den juridiske analyse vil give et indblik i, hvordan forskellige retssystemer er repræsenteret 

inden for samfundsansvar. Folkeretten er væsentlig inden for samfundsansvar i form af to 

                                                        
1 Andersen (2003, s. 41) – kvalitative metode har et forstående sigte og den kvantitative metode har et 
forklarende sigte. 
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typer af organisationer, IGO‟er
2
, som er organisationer oprettet ved aftaler mellem stater og 

NGO‟er
3
, som er private organisationer.

4
 Inden for Folkeretten eksisterer både regler, der 

forpligter og skaber rettigheder for stater såvel som for individer.
5
 FN‟s Global Compact, et 

initiativ inden for folkeretten, er væsentlig at behandle i den juridiske analyse for 

virksomheders arbejde med samfundsansvar. Yderligere vil NGO'er inddrages ved analysen 

af forskellige aktørers holdning til regulering og selvregulering inden for samfundsansvar.   

Inden for EU-retten er der ikke lovgivet om rapportering af samfundsansvar, og derfor vil 

EU-rettens bindende retskilder ikke være relevant for den juridiske analyse og derfor ikke 

gennemgås i dette afsnit.
6
  

Den juridiske analyse tager dermed udgangspunkt i dansk ret. I dansk ret findes der fire 

retskilder. Den følgende rækkefølge af retskilder illustrerer ikke en rangorden imellem 

retskilderne, da dette ikke eksisterer retskilderne imellem.
7
 Dog skal denne rækkefølge følges 

ved en retsdogmatisk analyse: regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur. 

Den retsdogmatiske analyse har til formål at udrede gældende ret på et bestemt område ved at 

analysere, sammenholde og systematisere retsindholdet af den eller de relevante retskilder.  

I det følgende opstilles derfor de retskilder, der er af relevans for den retsdogmatiske analyse.  

Opgavens juridiske del vil ikke følge en klassisk retsdogmatisk metode, idet der inden for 

rapportering om samfundsansvar kun eksisterer en retskilde i dansk ret, regulering. De 

anvendte reguleringer i opgavens juridiske analyse er følgende: Bekendtgørelse af 

Årsregnskabsloven
8
 (ÅRL) § 99 a og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
 9

 (BPEN) § 135. Der eksisterer derfor ikke 

retspraksis, sædvaner eller forholdets natur, hvilket skyldes, at rapportering om 

samfundsansvar er et forholdsvist nyt område i dansk ret. ÅRL § 99 a er således inddraget i 

                                                        
2 Inter-governmental organizations (f. eks. FN og Nato) 
3 Non-governmental organizations (f. eks. Greenpeace og Human rights watch) 
4 Blume (2006, s. 176-177) 
5 Blume (2006, s. 176) 
6 EU-retten består af primære retskilder, som EF-traktaten og sekundære retskilder: Forordninger, 
Direktiver, Beslutninger. 
7 Nielsen og Tvarnø (2008, s. 71) 
8 Bekendtgørelse af Årsregnskabsloven (ÅRL) LBK nr. 395 af 25/5/2009. Herved bekendtgøres 
årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, med de ændringer, der følger af § 5 i lov 
nr. 108 af 7. februar 2007, § 63 i lov nr. 468 af 17. juni 2008, lov nr. 516 af 17. juni 2008, § 166 i lov nr. 
1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1403 af 27. december 2008. 
9 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. BKG nr. 17 
af 11/01/2011. I medfør af § 188, stk. 3, § 196, § 341, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010. 
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årsregnskabsloven ved en lovbekendtgørelse, der er en konsolideret udgave af 

årsregnskabsloven.  

Finanstilsynet vedtog og bekendtgjorde BPEN § 135 ved bekendtgørelse nr. 1305 af 

16/12/2008, som en selvstændig retsforskrift. Denne bekendtgørelse er dog historisk, hvorfor 

der i den juridiske analyse henvises til bekendtgørelse nr. 17 af 11/01/2011.
10

 BPEN § 135 er 

relevant for opgavens synsvinkel, idet Nordea Bank Danmark A/S (NBD) er omfattet af Lov 

om finansiel virksomhed (LFV) og dermed BPEN.  

Der eksisterer ikke forarbejder til BPEN § 135, da denne bestemmelse er vedtaget i led med 

ÅRL § 99 a og samtidig indeholder samme principper, som er gældende i ÅRL § 99 a. Den 

juridiske analyse vil belyse denne sammenhæng og dermed angive, hvorfor forarbejderne til 

ÅRL § 99 a kan finde anvendelse for BPEN § 135.  

 

For at udlede gældende ret for rapportering om samfundsansvar vil formålet, samt 

anvendelsesområde for BPEN § 135 søges belyst.  

Til at belyse formålet for BPEN § 135 anvendes en subjektiv fortolkning ved brug af lovens 

forarbejder og bemærkningerne (motiverne)
11

, LFF2008-2009.1.5, Forslag til lov om ændring 

af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) og LFB 2008-

2009.1.5, Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for 

samfundsansvar i større virksomheder)
12

.  

 

Til at belyse anvendelsesområdet for BPEN § 135 og dermed fastlægge om NBD er omfattet 

af BPEN § 135, er det relevant at anvende reguleringen: Bekendtgørelse om anvendelse af 

internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed 

(IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder)
13

.  

For at analysere NBD og Nordea‟s forpligtelser efter BPEN § 135, er det relevant at 

fastlægge, hvorvidt Nordea i en juridisk sammenhæng er en koncern. I denne forbindelse er 

det væsentligt at bemærke, at der i henhold til koncernregnskaber eksisterer en 

                                                        
10 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. BKG nr. 17 
af 11/01/2011. I medfør af § 188, stk. 3, § 196, § 341, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010. 
11 Nielsen og Tvarnø (2008, s. 83) 
12 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget d. 27. november 2008. 
13 Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov 
om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder)I medfør af § 183, stk. 6, og 
§ 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008. BEK nr 
1306 af 16/12/2008 
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fællesskabsretlig definition i Rådets syvende direktiv om konsoliderede regnskaber (koncern-

regnskabsdirektivet)
14

, hvorfor denne vil anvendes i den juridiske analyse. I denne 

sammenhæng vil Selskabsloven
15

 ligeledes inddrages.  

ÅRL § 99 a og BPEN § 135 omhandler CSR, hvorfor den juridiske analyse vil diskutere 

begrebet CSR og dermed give en forståelse af bestemmelsernes reguleringsområde. ÅRL § 

99 a og BPEN § 135 angiver ikke nogle specifikke retningslinjer for CSR i virksomhedernes 

redegørelse herom. Ved fastlæggelsen af CSR samt diskussionen af regulering og 

selvregulering inden for CSR vil soft law inden for EU-retten inddrages: Kommissionens 

Grønbog fra 2001
16

 samt KOM-dokumenter fra 2002
17

 og 2006
18

. Kommissionens Grønbog 

fra 2001 samt de to KOM-dokumenter fungerer som et grundlag for diskussionen om CSR i 

den juridiske analyse, og disse er således ikke retligt bindende.
19

 For at angive områder inden 

for CSR, der er reguleret, vil følgende lex specialis i dansk ret inddrages i den juridiske 

analyse: lov om arbejdsmiljø
20

, lov om CO2-kvoter
21

, lov om hvidvaskning af penge
22

 og lov 

om miljøbeskyttelse
23

. Eftersom BPEN § 135 kun fastlægger de ydre rammer for, hvordan 

virksomheder skal rapportere, findes det væsentligt at fastlægge hvilke dele af bestemmelsen, 

der er omfattet af den offentlige ret, og hvilke dele, der er omfattet af privatretten.  

Den juridiske analyse vil analysere hard law og soft law, idet disse to begreber skal bidrage 

til forståelsen af regulering og selvregulering samt til konstruktionen af BPEN § 135. Der vil 

ved diskussionen og analysen af hard law og soft law drages paralleller med Anbefalinger for 

                                                        
14 Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra 
g), om konsoliderede regnskaber (koncernregnskabsdirektivet) 
15 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (SL). LBK nr. 322 af 11/04/2011. 
Herved bekendtgøres lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med de 
ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 159 af 16. februar 2010, § 20 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 
720 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1557 af 21. december 2010. Lovens bestemmelser suppleres af 
midlertidige bestemmelser, som er fastsat i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om 
delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). 
16 Kom (2001) 366 endelig, GRØNBOG – Fremme af en europæisk ramme for en virksomheds sociale 
ansvar. 18.07.2001. 
17 COM (2002) 347 final, Communication from the Commission concerning Corporate Social 
Responsibility – A Business Contribution to Sustainable Development. 02.07.2002. 
18 COM (2006) 136 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council 
and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: 
Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility. 22.03.2006. 
19 Derfor betegnes disse som soft law inden for EU-rettens retskilder. 
20 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr. 1072 af 07/09/2010. 
21 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter (lov om CO2 kvoter), LBK nr. 1222 af 15/10/2010. 
22 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme (lov om hvidvaskning af penge), LBK nr. 389 af 15/04/2011. 
23 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), LBK nr. 879 af 26/06/2010. 
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god Selskabsledelse
24

, idet hard og soft law ligeledes er anvendte begreber inden for 

Corporate Governance
25

. 

 

Det vil ved en juridisk diskussion af CSR-rapportering samt regulering og selvregulering 

inden for CSR være relevant at inddrage juridisk litteratur. Det skal dog konkretiseres, at 

juridisk litteratur ikke er en retskilde, men bruges som fortolkningsbidrag. 

 

1.6.2 ØKONOMISK TEORI OG METODE 

Den økonomiske analyse søger at analysere om, der foreligger en business case for Nordea‟s 

arbejde med CSR og dermed, hvordan Nordea bør prioritere arbejdet med CSR. 

For at analysere om der eksisterer en business case for Nordea‟s arbejde med 

samfundsansvar, vil Nordea‟s CSR-områder fra Nordea‟s CSR-rapporter 2008-2010 

analyseres. Der vil i den økonomiske analyse udarbejdes en tabel26, som angiver Nordea‟s 

CSR-områder.  Denne tabel vil fungere som omdrejningspunkt for den økonomiske analyse. 

Den næste del af den økonomiske analyse vil definere begrebet business case, da dette er 

relevant for at besvare afhandlingens problemformulering.  

Den økonomiske analyse tager udgangspunkt i to definitioner af en business case for arbejdet 

med samfundsansvar. Den ene definition angiver, at en business case eksisterer, når arbejdet 

med samfundsansvar kan måles i den finansielle performance, og denne business case 

undersøger derfor ‟CSR & Finansiel performance – business case‟.27 Denne business case 

tager udgangspunkt i neoklassisk teori, som forudsiger, at besparelser, der kan betale sig, 

gennemføres umiddelbart, og at besparelser, der ikke kan betale sig, ikke gennemføres.28 

Ræsonnementet er, at Nordea maksimerer deres egennytte eller profit, hvilket betyder, at 

Nordea vil afveje de omkostninger over for den mulige indtjening/besparelse, der kan være 

forbundet med CSR-arbejdet.29 Inden for neoklassisk teori, vil CSR-arbejdet kun foretages, 

hvis det kan betale sig.30 Definitionen på ‟CSR & Finansiel performance – business case‟ 

findes interessant af tre årsager. Den første årsag er, at det er anført i forarbejderne til ÅRL § 

99 a, at arbejdet med samfundsansvar kan skabe bedre forretningsmuligheder, men hvordan 

                                                        
24 Anbefalinger for god Selskabsledelse (2010). Komiteen for god selskabsledelse. 
25 God selskabsledelse. 
26 Tabel 4.2.1. 
27 Carroll & Shabana (2010, s. 93) 
28 Pedersen, (1997, s. 8) 
29 Pedersen, (1997, s. 9) 
30 Pedersen, (1997, s. 9) 
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er ikke yderligere defineret i forarbejderne. Den næste årsag er i henhold til Friedman‟s 

artikel fra 1970, hvor han erklærer, at der ikke eksisterer en business case for arbejdet med 

CSR. Det findes i denne forbindelse interessant at undersøge om, der er hold i Friedman‟s 

erklæring. Den sidste årsag er, at kan afhandlingen bevise, at der er en sammenhæng mellem 

arbejdet med samfundsansvar og den finansielle performance, må dette have stor værdi for 

Nordea.  

For at fastlægge et mål for Nordea‟s finansielle performance, vil der tages udgangspunkt i en 

undersøgelse, foretaget af Margolis & Walsh i 2001, der undersøgte relationen mellem 

virksomheders sociale performance og deres finansielle performance. Denne undersøgelse vil 

sammen med Nordea‟s finansielle målsætning for 2011 udgøre grundlaget for valget af ROE 

som måleenhed for den finansielle performance. Det vil dermed undersøges, om Nordea‟s 

arbejde med CSR kan kvantificeres for derefter at fastlægge, om dette kan bidrage til at øge 

ROE i Nordea. ROE er et nøgletal, som ofte anvendes ved regnskabsanalyse. I forbindelse 

med regnskabsanalyse sondres der mellem ekstern og intern analyse. Denne afhandling vil 

beskæftige sig med den eksterne analyse, som bygger på det offentligt tilgængelige 

regnskabsmateriale i form af resultatopgørelsen og balancen samt ledelsesberetningen, 

elementer, der indgår i årsrapporten.
31

 Den eksterne analyse omfatter således, nøgletal og 

beregninger, hvilket omfatter ROE i Nordea.
32

 Det skal i denne forbindelse påpeges, at der 

ikke vil foretages en omfattende regnskabsanalyse, men at der blot vil inddrages elementer 

fra den eksterne regnskabsanalyse i analysen af ‟CSR & finansiel performance – business 

case‟. 

 

Den anden definition på en business case angiver, at arbejdet med CSR kan formå at bidrage 

til en virksomhed med andre værdier.
33

 Følgende værdier kan opnås ved at arbejde med CSR: 

omdømme- og brandværdi, legitimitet og risikominimering, og der kan således foreligge en 

business case i form af andre værdier for arbejdet med CSR.
34

 Denne analyse vil således 

undersøge, om Nordea‟s CSR-arbejde kan skabe andre værdier end finansiel værdi,‟CSR & 

andre værdier – business case‟.  

                                                        
31 Elkjær & Hjulsager, (2008, s. 211) 
32 Elkjær & Hjulsager, (2008, s. 212) 
33 Caroll & Shabana (2010, s. 93) 
34 Caroll & Shabana (2010, s. 97-99) 
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Omdømme og brand vil analyseres i forhold til, at omdømme skal adskille Nordea fra sine 

konkurrenter. Et bedre omdømme kan i forbindelse med CSR medføre, at Nordea kan 

forbedre sit brand eller vedligeholde sit brand. En virksomheds brand er vigtig i alle 

brancher, fordi udvalget af produkter er stort fra mange forskellige udbydere, og derfor skal 

virksomhederne formå at skille sig ud og tiltrække kunderne til at vælge deres produkt.
35

  

Legitimitetsteori inden for nyinstitutionel teori vil ligeledes inddrages, idet dette omfatter 

omgivelsernes forventninger til en virksomhed og det kan således analyseres, hvorvidt 

Nordea kan opnå legitimitet ved at arbejde med CSR. Nyinstitutionel teori fokuserer på, 

hvordan virksomheder handler i forhold til hinanden samt i forhold til samfundet.
36

 

Nyinstitutionel teori anerkender, at virksomheder agerer i et samfund, hvor det ikke er nok at 

profitmaksimere, men en virksomhed skal også formå at opnå legitimitet.    

 

Analysen af ‟CSR & andre værdier – business case‟ vil ligeledes inddrage to undersøgelser, 

som er foretaget af McKinsey & Company og CSR Europe til at angive mulige værdier for 

Nordea‟s arbejde med CSR.  

I forbindelse med analysen af ‟CSR & andre værdier – business case‟ vil det undersøges, om 

Nordea kan indregne disse værdier som immaterielle aktiver. IAS (International Accounting 

Standard) 38 vil i denne forbindelse anvendes. Analysen vil anvende en international 

regnskabsstandard, eftersom Nordea rapporterer efter de internationale regnskabsstandarder, 

IFRS. International Accounting Standards board (IASB) er den internationale organisation, 

der udsteder IFRS-regnskabsstandarder. Den internationale begrebsramme efter IASB er 

baseret på det formueorienterede paradigme, der anser virksomheden som værende en 

værdiskabende enhed for ejerne.
 37

   

Afslutningsvis i den økonomiske analyse vil en figur, udarbejdet ud fra analysen af de to 

business cases, angive, hvordan Nordea bør prioritere sit CSR-arbejde.  

 

1.6.3 CSR: ”SPILD” AF AKTIONÆRERNES PENGE? 

Dette afsnit vil anvende den tilegnede viden gennem afhandlingens analyser. I afsnittet vil det 

diskuteres, om Nordea‟s arbejde med samfundsansvar tilgodeser aktionærernes interesser ud 

fra den økonomiske analyse. Aktionærerne er afhængige af, at ledelsen i Nordea arbejder 

                                                        
35 Kotler & Pfoertsch (2006, s. 3) 
36 Menard & Shirley (2008, s. 1) 
37 Elling (2008, s.177) 
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med aktiviteter, der i sidste ende gavner deres indskud i Nordea. Afsnittet vil således 

analysere aktionærernes interesser samt ledelsen i Nordea‟s interesser for at undersøge, 

hvorvidt disse er forenelige eller, hvorvidt ledelsens indsats for at tilgodese aktionærerne ikke 

er tilstrækkelig til at opfylde aktionærernes interesser. 

For at analysere forholdet mellem aktionærer og ledelsen i Nordea vil afsnittet anvende 

Principal-Agent (P-A) teori. P-A teorien er repræsenteret i kontrakt-teori og henregnes til den 

neoklassiske teori.  P-A teorien angiver, at der foreligger en principal-agentrelation, hvor 

agentens handlinger påvirker principalens interesser, og hvor der således foreligger 

asymmetrisk information mellem parterne.
38

 En agent vil således udvise opportunistisk 

adfærd.
39

 For at principalen kan få agenten til at varetage principalens interesser, når denne 

varetager egne interesser, er det nødvendigt at etablere en konstruktion, der kan sikre dette.
40

 

I henhold til problemformulering anvendes P-A teorien til at undersøge, hvorvidt ledelsens 

arbejde med samfundsansvar og dermed Nordea‟s arbejde med CSR kan forenes med 

aktionærernes interesser, eller om CSR i Nordea er ”spild” af aktionærernes penge.  

 

1.6.4 INTERVIEWS  

I denne afhandling er der foretaget interviews, som er rettet mod forskellige medarbejdere i 

Nordea. Dette er kvalitative data, der behandles. Det er valgt at foretage interviews for at få et 

større indblik i Nordea‟s CSR-arbejde samt for at blive informeret om medarbejdernes 

opfattelse af CSR i Nordea og værdien heraf. Interviewene bidrager til at forstå det aktuelle 

arbejde med CSR i Nordea og således, om dette arbejde kan bidrage med værdi til Nordea. 

Interviewene bidrager yderligere til at forstå CSR i Nordea, hvilket ikke er muligt at udlede 

fra den valgte litteratur i afhandlingen.  

Interviewene er foretaget med en forestående teoretisk og praktisk viden omkring CSR, men 

stadig med åbenhed over for nye synsvinkler og informationer, som den interviewede 

eventuelt kunne fremkomme med.
41

 Der vil ved hvert interview være udarbejdet en 

interviewguide, som stikordsmæssigt angiver de emner, der ønskes belyst, og denne vil blive 

tjekket efter i løbet af interviewet.
42

 Emnerne vil ikke altid blive altid berørt i den samme 

rækkefølge, som de er opført i guiden. Ved hvert interview vil der udarbejdes korte notater 

                                                        
38 Bregn (2007, s. 113) 
39 Djursø & Neergaard (2006, s. 150) 
40 Møller & Nielsen (2004, s. 61) 
41 Andersen, (2003, s. 212) 
42 Andersen, (2003, s. 212) 
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under og efter de forskellige interviews. Formålet med at udarbejde interviews er, at anvende 

givne udsagn og svar på spørgsmål til at understøtte argumentation og diskussion gennem 

afhandlingen.   

 

1.7 AFGRÆNSNING 

Afhandlingens fokusområde er, Nordea Bank Danmark A/S og dennes forpligtelse efter 

dansk ret om at redegøre for samfundsansvar. Det er i henhold til afhandlingens 

problemformulering nødvendigt at inddrage koncernen Nordea.  

 

I den juridiske analyse vil svensk ret ikke behandles med hensyn til lovgivning om 

rapportering om samfundsansvar og moderselskabets forpligtelse herefter. Dette begrundes 

med, at afhandlingen tager udgangspunkt i dansk ret og Nordea Bank Danmark A/S, og idet 

moderselskabet rapporterer i henhold til FN‟s Global Compact, findes det relevant, at 

fastlægge forpligtelsen herefter.  

 

Afhandlingen fokuserer på ÅRL § 99 a og BPEN § 135. Det skal dog bemærkes, at 

Finanstilsynet yderligere vedtog en lignende bestemmelse for forsikringsselskaber i § 132 i 

bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser.
43

 I henhold til afhandlingens problemformulering vil denne bestemmelse 

ikke behandles. 

 

I den juridiske analyse vil der diskuteres to definitioner for Corporate Social Responsibility 

(CSR). Den ene definition er fra BPEN § 135, hvor den anden definition er fra Europa 

Kommissionens Grønbog fra 2001 om Fremme af en europæisk ramme for en virksomheds 

sociale ansvar. Det er bevidst, at der eksisterer flere definitioner af CSR, og at dette ikke er 

entydigt, men i henhold til besvarelsen af problemformulering findes definitionen i BPEN § 

135 og definitionen fra Europa-kommissionen af størst betydning.  

 

I den økonomiske analyse anvendes en undersøgelse, foretaget af Margolis & Walsh, om 

korrelationen mellem virksomheders sociale performance og den finansielle performance. 

                                                        
43 BEK nr. 1310 af 16/12/2008. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser. I medfør af § 196 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008.  
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Undersøgelsen anvendes kun til at finde en måleenhed for den finansielle performance, og 

afhandlingen vil derfor ikke yderligere tage stilling til selve indholdet og validiteten af 

undersøgelsen. Afhandlingen vil  ligeledes ikke undersøge Nordea‟s sociale performance.   

 

I den økonomiske analyse vil virkninger fra SPREAD ikke blive behandlet, hvilket skyldes, 

at denne udregnes ved at fratrække renten fra ROIC. Analysen behandler ROIC, og dermed 

er renten den eneste komponent af SPREAD, som ikke behandles. Dette skyldes, at CSR ikke 

kan formodes, at ændre på renten.  

 

Nordea‟s CSR-arbejde vil i den økonomiske analyse tage udgangspunkt i CSR-rapporterne 

fra 2008-2010. Der er udarbejdet en tabel, tabel 4.2.1, der angiver udviklingen i disse CSR-

rapporter. Nordea angiver arbejdet med samfundsansvar under forskellige overskrifter, og 

tabel 4.2.1 er udarbejdet efter overskrifterne i Nordea‟s CSR-rapport for 2010. Det er i 

henhold til afhandlingens omfang ikke muligt at analysere hver enkelt aktivitet i Nordea‟s 

CSR-rapporter, men derimod vil der tages udgangspunkt i overskrifterne fra tabel 4.2.1 og de 

største og mest betydningsfulde aktiviteter herunder.  

 

I den økonomiske analyse vil det ikke undersøges, hvorvidt CSR skaber en 

konkurrencemæssig fordel for Nordea. For at undersøge om der skabes en 

konkurrencemæssig fordel, må det forudsættes, at der skal foretages en analyse af Nordea‟s 

værdikæde samt en analyse af den finansielle branche, hvor Nordea agerer.
44

 Grundet 

afhandlingens omfang er disse analyser ikke foretaget.  

 

1.8 BEGREBSDEFINITIONER 

Dette afsnit vil definere relevante begreber, der er nødvendig for forståelsen og 

sammenhængen i afhandlingen. Begreber, der har væsentlig betydning for afhandlingens 

analyser, vil defineres i de særskilte afsnit. 

Agent – I afhandlingen skal begrebet agent forstås som ledelsen i Nordea. 

Aktionærerne – I afhandlingen refererer aktionærer til ejerne af Nordea.  

                                                        
44 Porter & Cramer, (2006, s. 5-6) 
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Aktivt ejerskab – Angiver det forhold, hvor Nordea prøver at øve indflydelse på andre 

virksomheders CSR-aktiviteter.  

De retspolitiske hensyn – Retspolitik opfattes, som at have til formål at give henstillinger til 

lovgivningsmagten for at ændre retsreglerne, og dermed angive hvordan retten bør være.
45

 I 

afhandlingen behandles de retspolitiske hensyn for BPEN § 135, som er udtryk for hensyn 

bag lovgivningen om rapportering om samfundsansvar, der skal medføre, at politiske mål 

bliver nået ved indførelsen af en lovpligtig rapporteringsforpligtelse. I afhandlingen er de 

retspolitiske hensyn angivet og diskuteret. 

Forretningsdrevet samfundsansvar – Forretningsdrevet samfundsansvar refererer til, at 

arbejdet med samfundsansvar er indarbejdet i en virksomheds kerneforretning og 

forretningsstrategi. 

Formål – Begrebet anvendes i relation til lovgivningen. Formålet er således hensigten bag 

vedtagelsen af rapportering om samfundsansvar, ÅRL § 99 a og BPEN § 135. 

Finansielle krise – henleder til den globale og omfattende krise, som ramte særligt banker i 

2007-2008. 

Legitimitet – Legitimitet er sociale forventninger til en virksomheds forretning.  

Principal – I afhandlingen skal begrebet principal forstås som aktionærerne og dermed 

Nordea‟s ejere. 

Rapportering om samfundsansvar – I afhandlingen vil rapportering om samfundsansvar 

anvendes synonymt med redegørelse for samfundsansvar. Dette vil således referere til en 

rapport, der beskriver en virksomheds arbejde med samfundsansvar. 

Risikominimering – I afhandlingen vil risikominimering referere til, at Nordea foretager en 

handling, som skal minimere risikoen for økonomisk tab.  

ROE – I afhandlingen vil ROE og egenkapitalforrentningen anvendes synonymt. ROE er 

forrentningen på egenkapitalen og dermed ejernes investering. 

                                                        
45 Evald & Schaumburg-Müller (2002, s. 1) 
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Samfundsansvar – Afhandlingen omtaler både samfundsansvar samt Corporate Social 

Responsibility (CSR). Samfundsansvar og CSR anvendes derfor synonymt i afhandlingen.  

Andre værdier – Skal i afhandlingen forstås som gevinster ved arbejdet med 

samfundsansvar, der ikke kan måles eller kvantificeres.  

 

1.9 KILDEKRITIK 

Følgende vil der redegøres for de overvejelser, der er gjort i forbindelse med de anvendte 

kilder. Når der anvendes kilder, er en kritisk stillingtagen nødvendig for at vurdere deres 

egnethed, i forhold til kriterier som objektivitet og troværdighed. Dette er vigtigt, da 

kildernes informationer indgår i afhandlingens analyser til besvarelse af 

problemformuleringen.  

 

I afhandlingen benyttes videnskabelige artikler til at belyse forskellige dele af afhandlingens 

problemformulering. Det skal bemærkes, at artiklerne ofte er skrevet af fagfolk i form af 

jurister eller øvrige folk med særlig ekspertise inden for afhandlingens problemformulering. I 

den sammenhæng skal det understreges, at disse artikler ofte er præget af skribentens tilgang 

til emnet, hvorfor afhandlingen søger at forholde sig kritisk til disse artikler 

I afhandlingen anvendes undersøgelser foretaget af Mckinsey & Company og CSR Europe i 

den økonomiske analyse, som begge undersøger, om CSR kan give værdi. Mckinsey & 

Company‟s undersøgelse omfatter forskellige respondenter, og giver derfor blot et indblik i 

det udvalg af respondenter, Mckinsey & Company har valgt. Dermed kan undersøgelsen 

anvendes til at argumentere, men ikke til at konkludere i henhold til, om CSR kan give værdi 

for Nordea.  

CSR Europe foretog en undersøgelse i 2001, hvorfor det ikke med sikkerhed kan fastlægges, 

hvorvidt konklusionen på undersøgelsen er ændret med tiden. Undersøgelsen blev foretaget 

for finansielle virksomheder og investorer, hvorfor undersøgelsen er relevant for 

afhandlingens problemformulering. Undersøgelsen kan ikke bruges til at konkludere om CSR 

kan give værdi for Nordea, men denne kan anvendes til at argumentere for, at de CSR-

områder Nordea arbejder med, kan give værdi for Nordea.   

Begge undersøgelser bygger på kvalitative data, hvorfor undersøgelserne afspejler 

respondenternes holdninger og meninger hos denne udvalgte gruppe af respondenter. Disse 

undersøgelser afspejler derfor ikke en generel holdning eller empirisk bevist værdi for 
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arbejdet med samfundsansvar. Undersøgelserne anvendes derfor blot til at give en indikation 

af, hvilken værdi arbejdet med samfundsansvar kan tilføre en virksomhed.  

Begge undersøgelser er globale, hvorfor undersøgelserne ikke udelukkende er henvist til 

Danmark eller det nordiske marked, hvor Nordea primært opererer.  
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2. KONCERNEN NORDEA 

Nordea blev dannet i år 2000 ved en fusion af store banker i Danmark, Finland, Norge og 

Sverige.
46

 Nordea‟s moderselskab Nordea Bank AB (publ) (NBAB) har beliggenhed i 

Stockholm, Sverige. Nordea‟s bankvirksomheder i Danmark, Finland og Norge er derfor 

datterselskaber til NBAB. Yderligere driver Nordea virksomhed i de baltiske lande samt 

Rusland og Polen. 

 

Nordea blev dannet med visionen om at skabe nye muligheder. Muligheder for at tilbyde 

bedre finansielle løsninger, som er bedre for kunderne og bedre end konkurrenternes. Målet 

var, at dette skulle gøres til lavere omkostninger og med højere kvalitet end konkurrenternes.  

 

Det er ikke kun bedre finansielle løsninger, der er i fokus hos Nordea. Nordea er også 

opmærksom på, at de finansielle løsninger, de tilbyder, skal leve op til samfundsmæssige 

værdier, og Nordea lægger derfor vægt på at yde lån på en forsvarlig og kompetent måde.
47

 

Ved at yde lån på en forsvarlig og kompetent måde henviser Nordea til, at dette betyder, at 

banken ikke vil låne penge til virksomheder, der forurener miljøet eller bruger 

børnearbejde.
48

  Samfundsansvar er derfor et område, Nordea fokuserer på, hvorfor Nordea 

fra 2002-2007 udgav en årlig miljørapport the Nordea Environmental Footprint (NEF).
49

 

Yderligere meldte Nordea sig ind i FN‟s Global Compact i 2004, og valgte dermed frivilligt 

at beskæftige sig med samfundsansvar. Den første rapport til FN‟s Global Compact angiver 

Nordea‟s syn på deres rolle i samfundet: 

”Being a good corporate citizen is an ambition embraced at all levels within our company”.
50

 

Nordea ved, at for at levere konkurrencedygtige løsninger, skal Nordea også repræsentere 

samfundsmæssige værdier. Siden 2008 har Nordea vist deres interesse og engagement for 

samfundsansvar ved at rapportere herom i en CSR-rapport. Nordea‟s syn på samfundsansvar 

gælder således for hele koncernen, hvilket betyder, at samfundsansvar er et område, der 

præger Nordea Bank Danmark A/S. 

                                                        
46 Nordea stammer fra fire nordiske banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, og Christiania Bank og 
Kreditkasse, fra henholdsvis Finland, Sverige, Danmark og Norge. 
47http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+a
nsvar+i+Nordea/1117842.html  
48http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+a
nsvar+i+Nordea/1117842.html  
49 Nordea CSR Report (2010, s. 8) 
50 Communication on progress UN Global Compact (2006, s. 1) 

http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar+i+Nordea/1117842.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar+i+Nordea/1117842.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar+i+Nordea/1117842.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar+i+Nordea/1117842.html
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Nordea er i dag den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen og har omkring 11 

millioner kunder, hvoraf 6,3 millioner er E-kunder. Nordea har ca. 1400 filialer og en 

børsværdi på ca. 33 milliarder Euro.
51

 Nordea-aktien er noteret på fondsbørserne, NASDAQ 

OMX Nordic Exchange, i Stockholm, Helsinki og København, og Nordeas tre største 

aktionærer er Sampo Group med 21,4 % af aktiekapitalen, den svenske stat med 13,5 % af 

aktiekapitalen og Nordea Fonden med 3,9 % af aktiekapitalen.
52

  

 

For året 2010 vandt Nordea prisen ‟‟Bank of the Year‟‟ – Årets Bank i tre forskellige lande, 

Danmark, Norge og Sverige.
53

 Prisen anerkender banker for bedste samlede resultat i deres 

land og uddeles af Magasinet The Banker, der ejes af The Financial Times. Det er andet år i 

træk, at Nordea vinder prisen i Danmark og Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
51 Nordea Annual Report (2010, s. 11) 
52 Nordea Annual Report (2010, s. 11) 
53 Nordea CSR Report (2010, s. 4) 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 25 af 147 

 

3. JURIDISK ANALYSE 

Den juridiske analyse har til formål, at analysere regulering om samfundsansvar samt at 

analysere Nordea Bank Danmarks forpligtelser herefter.  

Den juridiske analyse vil analysere BPEN § 135 for at fastlægge, om Nordea Bank Danmark 

(NBD) er omfattet af rapporteringsforpligtelsen i og Bekendtgørelse om finansielle rapporter 

for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
54

 (BPEN) § 135 og i så fald, hvilke 

forpligtelser NBD skal efterleve i BPEN § 135. Eftersom BPEN § 135 regulerer rapportering 

om samfundsansvar og dermed CSR, vil den juridiske analyse diskutere og analysere CSR, 

hvilket er relevant i henhold til konstruktionen af BPEN § 135, og dermed for Nordea Bank 

Danmark‟s efterlevelse af BPEN § 135. 

 

3.1 ÅRL § 99 a & BPEN § 135 

 I henhold til opgavens synsvinkel og den juridiske analyse er det relevant at sammenholde 

Årsregnskabsloven
55

 (ÅRL) § 99 a og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
56

 (BPEN) § 135. Følgende figur 

sammenholder ÅRL § 99 a og BPEN § 135. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
54 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. BKG nr. 17 
af 11/01/2011. I medfør af § 188, stk. 3, § 196, § 341, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010. 
55 Bekendtgørelse af Årsregnskabsloven (ÅRL) LBK nr. 395 af 25/5/2009. Herved bekendtgøres 
årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, med de ændringer, der følger af § 5 i lov 
nr. 108 af 7. februar 2007, § 63 i lov nr. 468 af 17. juni 2008, lov nr. 516 af 17. juni 2008, § 166 i lov nr. 
1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1403 af 27. december 2008. 
56 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. BKG nr. 17 
af 11/01/2011. I medfør af § 188, stk. 3, § 196, § 341, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010. 
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Figur 3.1.1: ÅRL § 99 a & BPEN § 135. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Indholdet af ÅRL § 99 a og BPEN § 135 er ikke beskrevet oven for, idet dette stort set er 

enslydende, hvilket er illustreret ved brug af pilene i figuren. Figuren viser, at 

anvendelsesområdet samt sanktionsbestemmelserne er forskellige. Ud fra ovenstående 

sammenligning af ÅRL § 99 a og BPEN § 135 kan det konkluderes, at bestemmelserne er 

stort set ens. 

Det må derfor antages, at de to bestemmelser skal fortolkes og anvendes ens. Dette medfører, 

at forarbejderne til ÅRL § 99 a kan anvendes til at fortolke BPEN § 135.   

 

3.2 FORMÅL FOR BPEN § 135  

I det følgende vil formålet for BPEN § 135 blive fastlagt og diskuteret. Der er ikke et 

forarbejde til BPEN § 135 og efter konklusionen fra afsnit 3.1, kan formålet for BPEN § 135 

fastlægges ved brug af forarbejderne til ÅRL § 99 a. Til at fastlægge formålet for BPEN § 

135 anvendes en subjektiv fortolkning ved brug af lovens forarbejder til ÅRL § 99 a. 

 

Da folketinget vedtog ÅRL § 99 a, var det med følgende retspolitiske hensyn: 
57

   

                                                        
57 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 

Anvendelsesområde: BPEN § 135

Virksomheder, som har 

værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et EU/EØS-land

Sanktion: BPEN § 149

Grov eller forsætlig overtrædelse af 

BPEN § 135 straffes med bøde

Anvendelsesområde:  ÅRL § 99 a

Store virksomheder.

Dvs. Virksomheder, som i to på 

hinanden overskrider to af de tre 

størrelsesgrænser for mellemstore 

virksomheder jf. ÅRL § 7, stk. 2, nr. 

2. Endvidere virksomheder i 

regnskabsklasse D og statslige 

selskaber

Sanktion: ÅRL § 164, stk. 1 

Overtrædelse af ÅRL § 99 a straffes 

med bøde

Definition af samfundsansvar jf. Stk. 1, 2. pkt.

Ikke politikker skal dette oplyses jf. stk. 1, 3. pkt.

Indhold af redegørelsen jf. stk. 2

Offentliggørelsen af redegørelse jf. stk. 3 og 4

Koncernregnskab: opgive oplysninger for koncernen 
som helhed jf. stk. 5

Dattervirksomhed: undtagelser til redegørelse jf. stk. 6

Udarbejder fremskridtsrapport kan virksomhed undlade 
redegørelse jf. stk. 7
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”at Danmark vil stå stærkere internationalt og forbindes med ansvarlig vækst i takt med, at 

flere virksomheder og investorer forholder sig aktivt til samfundsansvar og kommunikerer 

dette til offentligheden.” 

Folketinget var af den overbevisning, at rapportering om samfundsansvar i ÅRL § 99 a ville 

tilskynde virksomheder og investorer til at forholde sig aktivt til samfundsansvar.
58

 De 

centrale formål bag bestemmelsen er, at virksomhederne gennem forretningsdrevet 

samfundsansvar kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og samtidigt skabe 

bedre forretningsmuligheder for sig selv.
59

 Med forretningsdrevet samfundsansvar menes, at 

virksomhedens samfundsansvar skal kombineres med virksomhedens kerneforretning.
60

 Der 

er derfor to formål for ÅRL § 99 a og BPEN § 135, som følgende vil belyses.  

 

Bestemmelsens ene formål er, at tilskynde virksomheder til at bruge forretningsdrevet 

samfundsansvar til at løse samfundsmæssige udfordringer. Dette kommer til udtryk i 

bestemmelsens ordlyd, idet bestemmelsens stk. 1 oplister forskellige samfundshensyn, som 

virksomhederne kan inddrage i sine kerneaktiviteter.
61

 Yderligere kommer formålet til udtryk 

ved, at ÅRL § 99 a forpligter virksomhederne til at rapportere om samfundsansvar, og 

dermed indirekte påvirker virksomhederne til at tage stilling til arbejdet med samfundsansvar. 

 

Det andet formål kan ikke fastlægges ud fra bestemmelsens ordlyd, men derimod fortolkes 

ved brug af forarbejderne. Det fremgår af forarbejderne, at det andet formål med ÅRL § 99 a 

er, at virksomhederne vil skabe bedre forretningsmuligheder gennem forretningsdrevet 

samfundsansvar.
62

 Det fremhæves i forarbejderne, at danske virksomheder vil være i stand til 

at differentiere sig fra konkurrenter på globale markeder, i så fald danske produkter opfattes 

som ansvarlige og bæredygtige.
63

 Hvordan virksomhederne vælger at differentiere sig inden 

for ansvarlige produkter og dermed finde bedre forretningsmuligheder, er overladt til 

virksomhederne selv at vurdere.
64

 Oplysningskravet vil skabe en effekt af større åbenhed og 

gøre det lettere for kunder, investorer, medarbejdere og medier at ‟‟genkende‟‟ de 

                                                        
58 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 
59 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 
60 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 
61 Menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption. 
62 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 
63 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 
64 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 28 af 147 

 

virksomheder, som tager deres samfundsansvar alvorligt.
65

 Ovenstående formål er således 

også formålene for BPEN § 135. 

 

3.3 ANVENDELSESOMRÅDE FOR BPEN § 135 

Følgende vil anvendelsesområdet for BPEN § 135 blive analyseret med henblik på at 

fastlægge, om NBD er omfattet af rapporteringskravet om samfundsansvar i BPEN § 135. 

NBD driver finansiel virksomhed i Danmark, og er derfor omfattet af Lov om finansiel 

virksomhed (LFV)
66

. NBD er en finansiel virksomhed jf. LFV § 1 jf. LFV § 5, stk. 1, nr. 1. 

Dette medfører, at NBD ikke er omfattet af Årsregnskabsloven jf. ÅRL § 1, stk. 3, nr. 1, og 

dermed ikke omfattet af oplysningspligten i ÅRL § 99 a.  

 

Finanstilsynet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af ÅRL § 99 a et rapporteringskrav for 

finansielle virksomheder, BPEN § 135. Eftersom NBD driver finansiel virksomhed i 

Danmark, er NBD omfattet af BPEN jf. BPEN § 1. 

Ifølge BPEN § 135, stk. 1, 1. pkt. skal virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel 

på et reguleret marked i et EU/EØS-land, supplere ledelsesberetningen med en redegørelse 

for samfundsansvar. Nordea-aktien er optaget til handel på NASDAQ OMX Nordic 

Exchange i København. Nordea-aktien udstedes dog ikke af NBD, men derimod af 

moderselskabet NBAB. Dette betyder dermed, at NBD ikke har værdipapirer optaget til 

handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og er derfor ikke direkte omfattet af BPEN § 

135 jf. BPEN § 135, stk. 1, 1.pkt. modsætningsvis. 

 

NBD udarbejder en årsrapport efter International Financial Reporting Standards (IFRS). 
67

 

Dette medfører, at Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for 

virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

virksomheder)
68

 finder anvendelse for NBD jf. IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

virksomheder § 1, stk. 1. Eftersom NBD er omfattet af IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

                                                        
65 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 2.2. 
66 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LBK nr 1125 af 23/09/2010)  
67 Årsrapport 2010 – Nordea Bank Danmark (2010, s. 32) 
68 Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov 
om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder)I medfør af § 183, stk. 6, og 
§ 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008. BEK nr 
1306 af 16/12/2008 Gældende. 
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virksomheder § 1 samt BPEN jf. BPEN § 1, finder IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

virksomheder § 4, stk. 1 anvendelse for NBD. Dette medfører, at på trods af, at NBD ikke har 

værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS-land, er NBD forpligtet til at 

redegøre om samfundsansvar efter BPEN § 135 jf. IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

virksomheder § 4, stk. 1.  

BPEN § 135 er derfor gældende for NBD, og bestemmelsen vil derfor i det følgende 

analyseres for at fastlægge NBD‟s forpligtelse efter BPEN § 135 og dermed, hvordan NBD 

skal efterleve BPEN § 135. 

 

3.4 NBD’S FORPLIGTELSE EFTER BPEN § 135 

NBD‟s forpligtelse til at redegøre for samfundsansvar vil i det følgende fastlægges ved en 

analyse af BPEN § 135, og dermed vil det analyseres, hvordan NBD skal efterleve BPEN § 

135.  

 

3.4.1 NBD’s FORPLIGTELSE EFTER BPEN § 135, stk. 1 

BPEN § 135, stk. 1, 2. pkt. angiver, at virksomheder frivilligt skal integrere hensyn til blandt 

andet menneskerettigheder, sociale forhold og miljø- og klimamæssige forhold samt 

bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Det er i denne 

sammenhæng væsentligt at fastslå, at BPEN § 135, stk. 1, 2. pkt. indeholder ordene blandt 

andet (vor kursiv), og bestemmelsen angiver derfor ikke en udtømmende liste af forhold, som 

skal indgå i virksomhedens redegørelse for samfundsansvar. BPEN § 135, stk. 1, 2. pkt. 

fremhæver blot eksempler på, hvilke hensyn en virksomhed kan integrere i deres forretning.  

Det er dermed overladt til NBD selv at undersøge og fastlægge betydningen af begrebet 

samfundsansvar, og herunder vælge, hvilke aktiviteter virksomheden skal fokusere på og 

arbejde med.
69

  

 

Efter BPEN § 135, stk. 1, 3. pkt. skal en virksomhed oplyse i ledelsesberetningen, at denne 

ikke har politikker for samfundsansvar. I det tilfælde NBD ikke har politikker for 

samfundsansvar, skal dette derfor oplyses i NBD‟s ledelsesberetning.  

                                                        
69 Samfundsansvar vil yderligere blive diskuteret i afsnit 3.5 definition af Corporate Social Responsibility 
(CSR) 
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3.4.1.1 COMPLY OR EXPLAIN 

Kravet om, at en virksomhed skal oplyse, hvis denne ikke har politikker inden for CSR jf. 

BPEN § 135, stk. 1, 3. pkt., kan relatere til ”Comply or Explain” princippet. Dette princip er 

kendt inden for god selskabsledelse, hvor danske virksomheder skal leve op til ”Comply or 

Explain” princippet i henhold til ÅRL § 107 b og oplysningsforpligtelserne på Københavns 

Fondsbørs § 36.
70

 

Dette betyder, at det er op til den enkelte virksomhed at vælge, hvilke anbefalinger, der 

overholdes. Hvis en anbefaling ikke overholdes, skal det i årsrapportens ledelsesberetning 

forklares, hvad der er grunden hertil. 

I BPEN § 135, stk. 1, 3 pkt. er det anført, at virksomheder, som ikke har politikker for 

samfundsansvar, skal oplyse dette i ledelsesberetningen. Det er derfor ikke nødvendigt for 

virksomheder at have politikker for samfundsansvar, dette skal blot nævnes i 

ledelsesberetningen. Det samme er gældende i kravet til anbefalingerne for god 

selskabsledelse, hvor det ikke er nødvendigt, at virksomheder følger alle anbefalinger. 

Reglerne for samfundsansvar og anbefalingerne for god selskabsledelse opsætter derfor 

samme vilkår.  

 

Der er dog en væsentlig forskel på reglerne om samfundsansvar og anbefalingerne for god 

selskabsledelse, idet anbefalingerne for god selskabsledelse angiver, at idet en virksomhed 

ikke følger anbefalingerne, skal dette forklares.
71

 Det er dermed fastlagt, at den fleksibilitet, 

som er indbygget i anbefalingerne for god selskabsledelse, betinger, at virksomhederne åbent 

redegør for årsagen til, at de har valgt ikke at følge anbefalingerne. BPEN § 135, stk. 1, 3. 

pkt. angiver dog ikke, at virksomheder skal redegøre for, hvorfor de ikke har politikker for 

samfundsansvar. Virksomhederne skal blot oplyse, hvis de ikke har politikker på området.  

 

3.4.2 NBD’S FORPLIGTELSE EFTER BPEN § 135, stk. 2-6 

Det følger af BPEN § 135, stk. 2, at NBD skal redegøre for sine politikker for 

samfundsansvar
72

, samt hvordan de omsætter deres politikker for samfundsansvar
73

, og til 

sidst vurdere, hvad der er opnået, og hvad forventningerne til arbejdet med samfundsansvar 

                                                        
70 Anbefalinger for god selskabsledelse, (2010, s. 4, forord, 3. punkt: soft law og dens betydning) 
71 Anbefalinger for god selskabsledelse, (2010, s. 4, forord, 3. punkt: soft law og dens betydning) 
72 BPEN § 135, stk. 2, nr. 1. 
73 BPEN § 135, stk. 2, nr. 2. 
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er, fremadrettet
74

. Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Redegørelse for Samfundsansvar - 

praktisk vejledning og inspiration fra 2010 (E&S redegørelsen)
75

 skal politikker forstås på 

følgende måde:
 76

  

”Ved politikker forstås bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger, strategier 

eller andre dokumenter, der beskriver, hvordan man arbejder med samfundsansvar. 

Virksomheden skal ligeledes oplyse om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper 

for samfundsansvar, som virksomheden anvender.” 

Denne definition fremhæver ikke, at der kun skal redegøres for politikker inden for områder, 

der frivilligt arbejdes med. Det må derfor formodes, at NBD både skal oplyse om frivillige 

politikker samt politikker, som er truffet på baggrund af lovgivning på området.  

Det er i henhold til NBD‟s forpligtelse efter BPEN § 135, stk. 2 væsentligt at fastlægge, at 

NBD indgår som en del af en koncern. Definitionen af en koncern er ikke entydig. Der 

eksisterer forskellige definitioner på det regnskabsretlige område og inden for skatteretten, 

selskabsretten og børsretten.
77

 Fællesskabsretten har ikke en bestemt koncerndefinition inden 

for selskabsretten
78

, hvorfor denne definition bestemmes efter national ret. Efter dansk ret vil 

det ved fastlæggelsen af, hvilken nationalitet Nordea har, være relevant at anvende 

registreringskriteriet.
79

 Nordea har hjemsted og er registreret som selskab i Sverige, og 

Nordea vil derfor med hensyn til Selskabsretlige hensyn være underlagt svensk lovgivning. 

Det er dog væsentligt at bemærke, at koncernbegrebet med henblik på det regnskabsretlige 

område er harmoniseret inden for EU/EØS, og dette bestemmes derfor ikke efter national 

ret.
80 

NBD er et helejet datterselskab af moderselskabet NBAB, der ligger i Stokholm, 

Sverige. Dette betyder, at NBAB er den eneste aktionær i NBD og har den bestemmende 

indflydelse i NBD. Der foreligger derfor et koncernforhold mellem NBAB og NBD efter 

Rådets syvende direktiv 83/349 om konsoliderede regnskaber (koncernregnskabsdirektivet) 

                                                        
74 BPEN § 135, stk. 2, nr. 3. 
75 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Redegørelse for Samfundsansvar - praktisk vejledning og inspiration 
(2010) 
76 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Redegørelse for Samfundsansvar – praktisk vejledning og inspiration 
(2010, s. 11) 
77 Werlauf (2010, s. 565) 
78 Werlauf (1996, s. 15) 
79 Werlauf (1996, s. 78) 
80 Werlauf (1996, s. 145) 
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art. 1, nr. 1, litra a.
81

 I henhold til art. 1, nr. 1, har en modervirksomhed, NBAB, pligt til at 

udarbejde konsolideret regnskab for sig selv og sine dattervirksomheder, hvilket i dette 

tilfælde omfatter NBD. Det kan i den forbindelse bemærkes, at inden for selskabsretten vil 

der også foreligge en koncern, idet NBAB har den fulde indflydelse i NBD og dermed den 

bestemmende indflydelse. Der foreligger således et koncernforhold efter Selskabsloven
82

 

(SL) § 7, stk. 2. Den bestemmende indflydelse er således udtryk for, at moderselskabet 

NBAB har beføjelsen til at styre NBD‟s økonomiske og driftsmæssige beslutninger jf. SL § 

7, stk. 1.  

Der foreligger således ikke nogen konflikt mellem koncernbegrebet inden for selskabsretten 

og det regnskabsretlige område med hensyn til Nordea.   

Eftersom NBD er et datterselskab, som indgår som i en koncern, indeholder BPEN § 135 

relevante undtagelser til BPEN § 135, stk. 2.  

 

Efter BPEN § 135, stk. 6 kan en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, undlade at 

medtage oplysninger i sin egen ledelsesberetning, hvis følgende er gældende: 

1. modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk. 1 og 2 for den samlede 

koncern, eller 

2. modervirksomheden har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med 

tilslutning til FN‟s Global Compact eller FN‟s principper for ansvarlig investeringer. 

(vor fremhævelse) 

Eftersom NBD er en dattervirksomhed, som indgår som i en koncern, finder BPEN § 135, 

stk. 6 anvendelse, hvis modervirksomheden opfylder en af de to betingelser angivet ovenfor. 

NBAB udarbejder en samlet CSR rapport for hele koncernen Nordea.
83

 Dette medfører ikke 

umiddelbart, at NBD er omfattet af BPEN § 135, stk. 6, idet denne rapport stadig skal være 

omfattet af en af de to betingelser i BPEN § 135, stk. 6. I dette tilfælde har NBAB tilsluttet 

sig FN‟s Global Compact, og udarbejder årligt en fremskridtsrapport som led i tilslutningen 

                                                        
81 Denne fællesskabsretlige definition af koncerner på det regnskabsretlige område er anvendelig, 
eftersom flere finansielle virksomheder indgår i koncerner på tværs af landegrænser i forbindelse med 
udviklingen af det indre finansielle marked i EU. 
82 LBK nr. 322 af 11/04/2011. 
83 Nordea CSR report (2010, s. 8) 
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hertil. Denne rapport er offentlig tilgængelig på Nordea‟s hjemmeside samt på hjemmesiden 

for FN‟s Global Compact.
84

   

Dette medfører, at NBD er omfattet af undtagelsen i BPEN § 135, stk. 6, nr. 2, og NBD er 

ikke forpligtet til at oplyse om samfundsansvar i sin ledelsesberetning efter BPEN § 135, stk. 

2. NBD er forpligtet til hvert år at være ajourført med, at NBAB har udarbejdet en 

fremskridtsrapport, idet NBD ikke kan påberåbe sig undtagelsen i BPEN § 135, stk. 6, nr. 2, 

hvis dette ikke er tilfældet.  

 

Eftersom NBD er omfattet af undtagelsen i BPEN § 135, stk. 6, nr. 2, er NBD ikke omfattet 

af BPEN § 135, stk. 3 om placering af redegørelsen for samfundsansvar. NBD anfører dog i 

ledelsesberetningen, at:
85

 

’’Nordea udarbejder en rapport om corporate social responsibility (CSR) baseret på FN’s 

principper for ansvarlige investeringer (United Nations Principles for Responsible 

Investments). Rapporten er Nordeas årlig statusrapport til FN’s Global Compact og 

inkluderer NBD. CSR-rapporten offentligøres på www.nordea.com/csr 

Ovenstående præciserer, at NBD er omfattet af moderselskabets CSR-rapport. Dette viser, at 

NBD er omfattet af undtagelsen i BPEN § 135, stk. 6, nr. 2, og dermed lever op til kravene i 

BPEN § 135. Det er ikke angivet i BPEN § 135, at et datterselskab omfattet af BPEN § 135, 

stk. 6, nr. 2 skal oplyse, at moderselskabet udarbejder en CSR-rapport. Det må i denne 

forbindelse antages, at ved, at NBD i ledelsesberetningen anfører, at moderselskabet 

udarbejder en CSR-rapport, formår NBD at klargøre, at BPEN § 135, stk. 6, nr. 2 finder 

anvendelse for NBD. Ovenstående er med til at signalere og informere brugeren af 

årsrapporten om, at NBD inddrager samfundsansvarlige hensyn i deres forretning og hvor 

rapporten kan findes. NBD skal ikke foretage sig yderligere i henhold til BPEN § 135, stk. 6, 

nr. 2, eftersom det i BPEN § 135, stk. 1 ikke er defineret, hvilke områder NBD‟s redegørelse 

om samfundsansvar skal indeholde, og dermed finder CSR-rapporten for Nordea anvendelse i 

dansk ret, som NBD‟s lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. 

 

Efter BPEN § 149, stk. 1 bliver en virksomhed pålagt en bøde ved grov eller forsætlig 

overtrædelse af BPEN § 135. Grov overtrædelse må i denne sammenhæng være i det tilfælde, 

                                                        
84 www.Nordea.com & http://www.unglobalcompact.org  
85 Årsrapport 2010 - Nordea Bank Danmark (2010, s. 19) 

http://www.nordea.com/csr
http://www.nordea.com/
http://www.unglobalcompact.org/
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en virksomhed ikke lever op til rapporteringskravet, som fastlagt i bestemmelsen.  Forsætligt 

i denne sammenhæng må derfor fortolkes som værende, når en virksomhed bevidst undlader 

at rapportere om sit samfundsansvar, og kan derfor pålægges en bøde jf. BPEN § 149, stk. 

1.
86

 For NBD vil der foreligge en grov overtrædelse, hvor NBAB ikke har udarbejdet en 

fremskridtsrapport, og NBD derfor ikke er omfattet af BPEN § 135, stk. 6, nr. 2, og NBD 

ikke selv udfærdiger en rapport om samfundsansvar efter BPEN § 135, stk. 2. NBD er i det 

pågældende tilfælde forpligtet til selv at udarbejde en rapport, og sker dette ikke, kan NBD 

derfor pålægges en bøde, jf. BPEN § 149, stk. 1 for grov overtrædelse af BPEN § 135.
87

 Der 

må formodes at være tale om forsætlig adfærd i det tilfælde, NBD bevidst undlader at 

rapportere om samfundsansvar, velvidende, at NBAB ikke længere udarbejder en 

fremskridtsrapport, og i det pågældende tilfælde kan NBD også blive pålagt en bøde, jf. 

BPEN § 149, stk. 1 for forsætlig overtrædelse af BPEN § 135. 

Det kan yderligere konkluderes, at en overtrædelse af BPEN § 135 ikke foreligger i det 

tilfælde, NBD ikke har politikker for samfundsansvar, der skal blot rapporteres herom.  

 

3.4.3 NORDEA’S TILSLUTNING TIL FN’S GLOBAL COMPACT 

NBD er, ifølge det foregående afsnit, en del af Nordeas samlede CSR-rapport, som følger 

principperne i FN‟s Global Compact.  

FN‟s Global Compact blev etableret i juli 2000, og er verdens største frivillige netværk for 

samfundsmæssigt ansvar.
88

 Det er et internationalt initiativ, startet af FN med den hensigt, at 

inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige 

udfordringer, som følger med globaliseringen.
89

 FN‟s Global Compact har derfor to 

hovedmålsætninger:
90

 

1. Virksomheder opfordres til at støtte op om ti principper indenfor områderne 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption og til at implementere 

disse internt i deres praksis. 

                                                        
86 Forsætlig handling foreligger når skadevolderen har tilsigtet den pågældende skade eller har indset at 
ens skade ville medføre den indtrådte skade jf. Dahl, Børge (2008, s. 255) 
87 Uagtsomhed foreligger når man ikke har indset, men burde have indset den nærliggende mulighed for 
skadens indtræden jf. Dahl, Børge (2008, s. 255) 
88 Implementering af Global Compact – Et inspirationshæfte, (2005, s. 6) 
89 http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html  
90 http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html  

http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html
http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html
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2. Virksomheder opfordres til at bidrage med frivillige initiativer til at fremme FN’s mål om 

bæredygtig udvikling. 

Kernen i FN‟s Global Compact‟s ti principper
91

 er baseret på internationalt vedtagne 

konventioner, FN og ILO‟s internationale konventioner for menneske- og 

arbejdstagerrettigheder
92

, Rio-deklarationen vedrørende miljøbeskyttelse og udvikling
93

 samt 

FN‟s konvention om anti-korruption
94

. Idet FN‟s Global Compact‟s ti principper er baseret på 

internationale konventioner, udtrykker principperne universelle værdier, og virksomheder 

over hele verden kan således følge og forstå principperne. 

Medlemskabet af FN‟s Global Compact medfører, at Nordea selv skal formå at inddrage de 

værdier, som udtrykkes i de ti principper i Nordea‟s eget værdigrundlag.
95

 Nordea skal 

således integrere principperne i sin forretning i det omfang og tempo, som Nordea finder det 

muligt.
96

  

 

Idet Nordea er tilsluttet FN‟s principper for samfundsansvar, er Nordea forpligtet til at 

udarbejde en årlig rapport – der i regi af FN‟s Global Compact kaldes fremskridtsrapport – 

hvor Nordea beskriver, hvordan Nordea forsøger at implementere og efterleve FN-

principperne. Fremskridtsrapporten skal for det første indeholde en generel beskrivelse af, 

hvilke fremskridt Nordea har gjort i henhold til FN‟s principper for samfundsansvar i det 

forgangne regnskabsår. Denne beskrivelse bør fremlægges af den administrerende direktør 

eller en person med lignende position.
97

 Dette er beskrevet i Nordeas CSR-rapport af den 

administrerende direktør Christian Clausen i afsnittet ”A word from our CEO”.
98

 

Dernæst bør rapporten indeholde en situationsrapport, som beskriver, hvordan Nordea har 

implementeret FN‟s Global Compact og dets principper i det forløbne finansår.
99

 Det 

                                                        
91 Se bilag 1 - FN’s Global Compact principper 
92 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html  
93 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html  
94 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html  
95 Implementering af Global Compact – Et inspirationshæfte, (2005, s. 7) 
96 Implementering af Global Compact – Et inspirationshæfte, (2005, s. 7-8) 
97 Erhvervs og Selskabsstyrelsens Redegørelse for Samfundsansvar – praktisk vejledning og inspiration 
(2010, s. 31) 
98 Nordea CSR report (2010, s.5) 
99 En yderligere gennemgang af Nordea’s CSR-rapporter vil foretages i den økonomiske analyse, hvor 
områderne Nordea beskæftiger sig med inden for FN’s Global Compact vil analyseres. 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
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afgørende er ikke, om Nordea lever op til alle FN-kriterierne fra start, men at Nordea er 

indstillet på i en kontinuerlig proces, at forbedre efterlevelsen af principperne.
100

  

 

3.4.3.1 BPEN § 135 & FN’s GLOBAL COMPACT 

Sammenlignes områderne i BPEN § 135, stk. 1, 2. pkt. med principperne i FN‟s Global 

Compact, kan det bemærkes, at de er næsten enslydende. I BPEN § 135, stk. 1, 2. pkt. bliver 

følgende nævnt: menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt 

bekæmpelse af korruption. I FN‟s Global Compact er anført ti principper, som er inddelt i fire 

hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.
101

 Det kan 

derfor antages, at Folketinget har taget udgangspunkt i FN‟s Global Compact ved 

udarbejdelsen af regulering om samfundsansvar.
102

 Det er dog stadig overladt til 

virksomhederne at beslutte, om de vil være medlem af FN‟s Global Compact, og dermed 

følge alle principperne i FN‟s Global Compact.
103

  

Efter FN‟s Global Compact skal virksomhederne rapportere om FN‟s Global Compact‟s ti 

principper, hvorimod i BPEN § 135, er der ikke angivet principper eller områder, som en 

virksomhed skal rapportere om. Det kan således tolkes, som at rapporteringens indhold efter 

BPEN § 135 kan fortolkes bredere end efter FN‟s Global Compact.  

Dog skal fremskridtsrapporten opbygges, som FN-principperne er opbygget, hvilket kan give 

en struktur i rapporterne. FN‟s Global Compact og UNPRI er alene overordnede principper, 

og FN understreger, at en tilslutning til principperne ikke må betragtes som en certificering 

eller anden form for blåstempling af virksomheden.
104

 Det må ligeledes ikke ses som en 

blåstempling af virksomheder, som rapporterer efter BPEN § 135, idet disse blot følger 

reguleringen. Det må dog formodes, at en virksomhed som lovpligtigt skal rapportere efter 

BPEN § 135 og ikke følger bestemmelsens lovpligtige indhold, kan føre til negative 

konsekvenser for virksomheden, da virksomheden ikke overholder gældende lovgivning. 

                                                        
100 Erhvervs og Selskabsstyrelsens Redegørelse for Samfundsansvar – praktisk vejledning og inspiration 
(2010, s. 42) 
101 http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html og bilag 1 - FN’s Global Compact 
pincipper. 
102 FN’s Global Compact er også beskrevet i Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven 
afsnit 3.5. 
103 Se bilag 1 - FN’s Global Compact principper. 
104 http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/Business_Participation/index.html  

http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html
http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/Business_Participation/index.html
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3.4.3.2 FN’s GLOBAL COMPACT & GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 

GRI er en anerkendt ramme for redegørelse om bæredygtighed, som Nordea har valgt at 

benytte sig af i udfærdigelsen af CSR-rapporten.
105

 GRI indeholder principper og indikatorer, 

som Nordea anvender til at måle og redegøre for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar. GRI 

samarbejder med FN‟s Global Compact for at sikre en sammenhæng mellem principper og 

indikatorer i redegørelsen for samfundsansvar.
106

  

 

Virksomheder kan vælge at redegøre i fuld overensstemmelse med GRI‟s-retningslinjer, eller 

blot anvende retningslinjerne som udgangspunkt og inspiration til deres redegørelse. GRI 

opererer med tre niveauer for udformningen af en redegørelse; C, B og A niveau. Niveau C 

repræsenterer den mest simple redegørelse, som kun inkluderer et mindre udsnit af GRI- 

indikatorer, mens niveau A er udtryk for redegørelse i fuld overensstemmelse med GRI. 

Såfremt tredjepart har afgivet en uafhængig erklæring om redegørelsen, kan hvert niveau 

suppleres med et plus(+). Hvorvidt en redegørelse er mærket med C, B eller A, er ikke et 

udtryk for redegørelsens kvalitet, men derimod blot et udtryk for omfanget af GRI- 

indikatorer, som er medtaget i redegørelsen.  

 

Ifølge E&S er fordelene ved GRI, at den er opbygget efter en fleksibel model, der gør det 

muligt at starte med et begrænset antal indikatorer (C-niveau), og med tiden udbygge 

redegørelsen til at omfatte flere indikatorer, og derved opnå et højere niveau for 

redegørelsen.
107

 Nordea rapporterede i 2008 og 2009 på C+ niveau efter GRI‟s-retningslinjer, 

men i 2010 rapporterede Nordea på et højere niveau, B+ niveau, hvilket betyder, at Nordea i 

2010 øgede indsatsen og rapporterede inden for flere GRI-indikatorer.
108

 

  

3.5 DEFINITION AF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  

Ovenstående afsnit analyserede redegørelse for samfundsansvar samt NBD‟s forpligtelser 

efter BPEN § 135. Samfundsansvar omtales på engelsk som corporate social responsibility 

(CSR), og i det følgende vil samfundsansvar og CSR være den samme betegnelse for 

virksomheders samfundsansvar. 

                                                        
105 Nordea CSR report (2010, s. 8) 
106 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/  
107 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/  
108 Nordea’s arbejde med GRI vil blive analyseret i den økonomiske analyse. 

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
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Eftersom der ikke eksisterer ikke en juridisk definition for CSR eller én alment anerkendt 

definition på CSR, vil CSR i det følgende defineres og diskuteres. Det findes relevant at 

sammenholde samt diskutere definitionen af samfundsansvar i BPEN § 135 og definitionen 

af CSR fra Europa-Kommissionens Grønbog fra 2001. Diskussionen er relevant i henhold til 

BPEN § 135 og NBD‟s forpligtelse, idet CSR udgør redegørelsens indhold efter BPEN § 

135. 

Dette skal give et indblik i den kompleksitet, der eksisterer inden for CSR, og dermed danne 

grundlag for en videre diskussion om regulering og selvregulering inden for CSR.  

 

Som angivet i afsnit 3.4.1, NBD‟s forpligtelse efter BPEN § 135, stk. 1, anføres en definition 

af samfundsansvar i BPEN § 135, stk. 1, 2. pkt. (definition 1):  

”Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til 

blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt 

bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.” (vor 

fremhævelse) 

Samfundsansvar forstås som frivilligt jf. BPEN § 135, stk. 1, 2. pkt. CSR er derfor frivilligt i 

den forstand, at det er virksomhederne, der vælger, hvilke områder de vil arbejde med. Det 

følger af forarbejderne til ÅRL § 99 a, at frivillighed skal betragtes som aktiviteter, der ikke 

er pålagt gennem dansk lovgivning eller gennem lovgivningen i det land, hvor virksomheden 

driver forretning.
109

 Yderligere er der i definition 1 lagt vægt på, at CSR skal være 

forretningsdrevet, idet arbejdet skal passe til virksomhedernes forretningsstrategi.  

Nedenfor angives forskellige uddrag af aktiviteter, som forskellige danske banker har 

foretaget for at integrere hensyn til samfundsansvar i deres forretningsstrategi. 

“The Group has supported UN Global Compact since 2007, and its ten principles lay the 

foundation for several of our policies, including the Group CR policy, the policy for socially 

responsible investment (SRI) and our new supplier policy, which was approved in November 

2010.”
110 “There is an obvious need to develop a financial infrastructure that supports a 

low-carbon economy. The Group is therefore looking for opportunities to develop products 

                                                        
109 Forarbejderne til L 5/2008 om ændring af årsregnskabsloven afsnit 3.2. 
110 Danske Bank CR report 2010, s. 8 (http://www.danskebank.com/en-
uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf)  

http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf
http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf
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and services that support private investment in green innovation and the reduction of 

greenhouse gas emissions.”
 111

 (Danske Bank) 

”Jyske Bank vil generelt ikke lade sig binde af chartre eller erklæringer om ansvarlighed, 

ligesom koncernen ikke har implementeret særlige politikker for sociale, etiske og 

miljømæssige forhold.” ”Jyske Banks rådgivningskoncept på erhvervssiden tager 

udgangspunkt i en strategisk dialog, der sikrer kunden et overblik over sine muligheder og 

risici. Det indebærer bl.a. en dialog om forhold i tilknytning til kundernes samfundsansvar.” 

(Jyske Bank)
 112

 

”Som eksempler på fondenes aktiviteter kan nævnes, at Sydbank Fonden årligt uddeler 5 

priser til musikere fra landsdelsorkestrene, og endvidere uddeler 60 rejselegater til ”årets 

elev” på en lang række uddannelsesinstitutioner over hele landet.” (Sydbank)
113

 

Ovenstående eksempler viser forskellige fokusområder inden for danske bankers CSR-

arbejde og illustrerer, at forståelsen af samfundsansvar kan fortolkes bredt. Danske Bank har 

valgt at tilslutte sig FN‟s Global Compact og følge de internationale anerkendte principper 

for arbejdet med samfundsansvar. Dette er dog ikke et initiativ, som Jyske Bank finder 

relevant, men derimod mener Jyske Bank, at politikkerne for ansvarlighed skabes internt i 

forretningen samt i forbindelse med en dialog med kunderne. Jyske Bank vil selv sætte 

agendaen for arbejdet med CSR og ikke følge initiativer som FN‟s Global Compact, hvorfor 

dette kan være begrundelsen for at Jyske Bank ikke udgiver en CSR-rapport, men blot 

beskriver politikkerne på Jyske Banks hjemmeside.
114

 Citatet fra Sydbank viser CSR-arbejde 

målrettet mod samfundet. Sydbank mener, at det er væsentligt at engagere sig i samfundet og 

ikke kun fokusere på CSR internt i virksomheden. 

Et eksempel på, hvordan NBD har formået at integrere CSR-initiativer i sin forretning, er, at 

CSR-politikker er en væsentlig del af NBD‟s aftalegrundlag med leverandører. I et 

leverandørforhold anvender NBD en standardkontrakt, der angiver forskellige områder, som 

skal overholdes.
115

 Standardkontrakten indleder med at skema over hvilke appendix‟, der er 

                                                        
111 Danske Bank CSR report 2010, s. 8 (http://www.danskebank.com/en-
uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf) 
112 http://www.jyskebank.dk/omjyskebank/profil/samfundsansvar/354099.asp 
113 http://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/csr/miljoe-samfund 
114 http://www.jyskebank.dk/omjyskebank/profil/samfundsansvar/354099.asp 
115 Se bilag 2 – Main Agreement 

http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf
http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf
http://www.jyskebank.dk/omjyskebank/profil/samfundsansvar/354099.asp
http://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/csr/miljoe-samfund
http://www.jyskebank.dk/omjyskebank/profil/samfundsansvar/354099.asp
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gældende for den respektive aftale. NBD afkrydser dermed i dette skema, hvilke appendix‟, 

der finder anvendelse.  

I denne sammenhæng findes det interessant, at CSR-appendixet obligatorisk er afkrydset, og 

finder dermed altid anvendelse i et leverandørforhold.
116

 Det er i kontrakten angivet, at NBD 

er afhængige af tillid fra kunderne og deres omdømme i markedet, hvorfor det er vigtigt, at 

NBD samt deres leverandører har politikker for CSR. Dette må være baggrunden for, at CSR-

appendixet altid er gældende i et leverandør-forhold. CSR-appendixet indeholder seks 

appendix‟, der beskriver alle CSR-initiativer, som NBD har tiltrådt: FN‟s Global Compact, 

UNPRI, miljøpolitik, Nordea‟s Code of Conduct, Equator principles
117

, United Nations 

Environment Programme
118

. Leverandøren til NBD kan dermed se en beskrivelse af, hvilke 

områder NBD fokuserer på, og leverandøren kan således implementere relevante principper i 

sin egen organisation. I det tilfælde, hvor en leverandør ikke kan overholde gældende 

principper, skal leverandøren være indforstået med ikke at udføre handlinger, der kan 

medføre, at NBD ikke overholder sine egne CSR-politikker.  

 

Inddragelsen af leverandører i CSR-arbejdet leder hen til definitionen på CSR i Europa-

Komissionens Grønbog fra 2001 om fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes 

sociale ansvar (definition 2):
 119

 

”CSR er virksomhedernes frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn 

i deres forretningsaktiviteter og interaktion med deres interessenter”(vor fremhævelse) 

CSR er således bestemt af markedet i form af interessenternes krav til en virksomhed, for så 

vidt angår, hvad de gør, og hvordan de udfører deres forretningsaktiviteter. CSR omhandler 

derfor både interne og eksterne områder i en virksomhed. I Grønbogen fra 2001 er der lagt 

vægt på, at det ikke er hensigten at lovgive om CSR.  

 

Begge definitioner på CSR viser, at der ikke er en entydig definition på CSR. De to 

definitioner indeholder begge, at CSR er frivilligt, men definition 1 angiver mere konkrete 

eksempler på områder inden for CSR. Det er i begge definitioner fremhævet, at 

                                                        
116 Se bilag 2 – Main Agreement 
117 Frivillig standard som den finansielle industri kan anvende til at vurdere sociale og miljø risici i 
projekt finansiering og dermed sikre bæredygtig investering.  
118 Initiativ i den finansielle sektor for bæredygtig udvikling. 
119 Kom (2001) 366 endelig, GRØNBOG – Fremme af en europæisk ramme for en virksomheds sociale 
ansvar. Afsnit 2. 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 41 af 147 

 

hovedområder inden for CSR er sociale og miljømæssige hensyn, men hvordan disse hensyn 

skal fortolkes, er overladt til hver enkelt, der vælger at arbejde med CSR. Definitionerne 

illustrerer et dynamisk indhold af CSR, idet dette hele tiden kan ændres, og dette er derfor 

bevidst ikke fastlagt i en definition på CSR. CSR kan og bør altid fortolkes i et dynamisk 

perspektiv, således at arbejdet med CSR hele tiden følger udviklingen, og der findes derfor 

ingen grænser for, hvad CSR kan være eller, hvordan der skal arbejdes med samfundsansvar. 

Den manglende afgrænsning og dermed manglende definition af CSR i BPEN § 135, er 

ligeledes grunden til, at NBD ikke behøver at foretage sig yderligere efter BPEN § 135, stk. 

6, nr. 2 for at kontrollere, om områderne i Nordea‟s CSR-rapport lever op til BPEN § 135.  

 

Der er i definition 2 angivet, at det er vigtigt at inddrage en virksomheds interessenter i 

arbejdet med CSR, hvilket ikke er angivet i definition 1, der kun fokuserer på, at 

virksomhederne tilpasser hensynene til deres forretningsaktivitet og forretningsstrategi. 

Begge definitioner fremhæver dermed, at arbejdet med CSR skal integreres i deres 

forretningsaktivitet. Det må formodes, at interaktion med interessenter også er vigtigt ved 

integration af CSR i en virksomheds forretningsaktivitet. Inddragelse af interessenter må 

forstås at være vigtigt og naturligt for en virksomhed, eftersom disse er af betydning for 

virksomhedens drift og har interesse for virksomheden, og det er derfor vigtigt, at 

virksomheden ikke kun fokuserer internt i beslutningen om arbejde med samfundsansvar, 

men også formår at tage hensyn til eksterne aktører.  

 

3.6 REGULERING OG SELVREGULERING INDEN FOR CSR 

Eftersom CSR er frivilligt, og overladt til virksomhederne selv at definere, vil det følgende 

diskutere regulering og selvregulering inden for CSR. CSR betragtes som frivilligt i den 

forstand, at lovgiver ikke dikterer, hvordan virksomheder skal tage hensyn til CSR. I denne 

sammenhæng kan det bemærkes, at der er områder inden for CSR, der er reguleret, herunder 

miljøområdet, hvor lov om CO2-kvoter
120

 er vedtaget for at mindske negative eksternaliteter, 

og dermed pålægger lovgivningen visse virksomheder et loft for udledning af CO2. 

Derudover eksisterer der lovgivning inden for børnearbejde
121

, som sikrer et sundt 

arbejdsmiljø, og således regulerer denne om et socialt hensyn for virksomhederne. Lov om 

                                                        
120 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter (LBK nr. 1222 af 15/10/2010)  
121 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr. 1072 af 07/09/2010)  
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hvidvaskning af penge
122

 pålægger de personer og virksomheder, som er omfattet af loven
123

, 

at være opmærksomme på kunders aktiviteter, som kan have en tilknytning til 

hvidvaskning
124

 eller finansiering af terrorisme. Loven om hvidvaskning af penge regulerer 

dermed inden for et område af CSR, der er af væsentlig betydning for bekæmpelse af 

kriminalitet. En lov inden for CSR, der især er væsentlig i henhold til 

produktionsvirksomheder, er lov om miljøbeskyttelse
125

, der således regulerer virksomheders 

produktion og forretningsgange med hensyn til omverden og miljøet.  

Ovenstående illustrerer, at der eksisterer Lex specialis inden for CSR, og det må derfor 

betragtes som diskutabelt om, CSR udelukkende er frivilligt, eller om de enkelte reguleringer 

inden for CSR har medført, at CSR placerer sig imellem regulering og selvregulering i 

Danmark. CSR kan betragtes som frivilligt, idet virksomheder selv vælger, om de vil foretage 

sig handlinger eller forpligtelser ud over deres retlige forpligtelser.
126

 Lægges der derfor vægt 

på den frivillige tilgang til CSR, er der ikke behov for regulering.
127

 Virksomhederne skal 

selv bestemme, hvilke samfundsmæssige områder, de finder interessante, og som kan gavne 

deres forretning. På denne måde definerer virksomhederne selv deres samfundsansvar og 

bestemmer, hvor meget de vil bidrage til samfundet.  

Det frivillige aspekt i CSR har i mange år været oppe til diskussion, ikke kun på nationalt 

plan, men også inden for EU. Eftersom regeringsmagterne har det overordnede ansvar og 

dermed en interesse for f.eks. miljø og menneskerettigheder, er det naturligt, at disse 

fokuserer på CSR. Regeringsmagterne er afhængige af, at virksomhederne selv påtager sig 

CSR-forpligtelser, og selv får incitamenter til at gøre en ekstra indsats for hele samfundet. 

Det må derfor betragtes som en nødvendighed, at regeringsmagterne fokuserer på CSR, for 

hvis virksomhederne ikke udviser en form for selvregulering på området, kan 

regeringsmagterne være nødsaget til at regulere på området, hvis der skal ske en indsats på 

samfundsniveau.  

 

                                                        
122 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme (LBK nr. 389 af 15/04/2011) 
123 Se anvendelsesområde, § 1 i LBK nr. 389 af 15/04/2011  
124 Ved hvidvask af penge forstås alle handlinger, der har til formål at ændre karakteren af den kilde, 
hvorfra pengene stammer, fra at være en ulovlig kilde (kriminel handling) til at fremstå som en lovlig 
kilde. (jf. http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-
Governance/kontroller/compliance/Pages/generelforretningsgangomhvidvasknin.aspx) 
125 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 879 af 26/06/2010) 
126 Trillingsgaard og Jespersen (2003, s. 240) 
127 Macleod (2007, s. 673) 

http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/kontroller/compliance/Pages/generelforretningsgangomhvidvasknin.aspx
http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/kontroller/compliance/Pages/generelforretningsgangomhvidvasknin.aspx
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I forbindelse med udarbejdelsen af Grønbog 2001 holdt Kommissionen fast i ovenstående 

standpunkt om frivillighed, selvom NGO‟erne
128

 gav udtryk for, at de var imod frivillighed, 

og derfor krævede mere regulering på området.
129

 

Selvom NGO‟erne var imod det frivillige synspunkt, og i højere grad havde mere fokus på 

regulering inden for CSR, valgte Kommissionen ikke, at inddrage dette i deres standpunkt. 

Kommissionen fokuserede på virksomhederne og deres behov for arbejdet med CSR, og 

lyttede i denne sammenhæng til virksomhedernes enstemmige respons om, at CSR skal være 

frivilligt og ikke prydes af reguleringer.
130

 Kommissionen mener dog samtidig, at 

virksomhederne skal opgøre og dermed oplyse om den tredelte bundlinje.
 131

 Dette betyder, at 

en virksomhed også skal opgøre deres påvirkning af miljø og samfund og dermed ikke kun 

virksomhedens finansielle profit. 

Kommissionen har altid haft den samme holdning til CSR om, at der ikke skal lovgives på 

området. Kommissionens rationale om at fokusere på frivillighed og selvregulering er, at en 

tilgang med øgede forpligtelser og administrative krav til erhvervslivet vil risikere at give 

bagslag.
132

 Kommissionen mener dermed ikke, at udefra kommende parter skal diktere 

arbejdet med samfundsansvar, men derimod er det vigtigere at samarbejde med 

virksomhederne, eftersom de er primære aktører inden for CSR.
133

  

 

En af forklaringerne på, at virksomheder ikke ønsker regulering inden for CSR, må til dels 

skyldes globaliseringen. Denne medfører, at virksomheder i stigende grad er nødt til at 

tilpasse sig ændringer og samtidig være hurtige til at håndtere udfordringer. En generel 

lovgivning for CSR kan medføre, at virksomheder ikke kan tilpasse sig nye udfordringer, 

hvis de er forpligtede til at overholde en generel lovgivning inden for CSR.
134

 

Globaliseringen medfører derfor, at behovet for selvregulering som alternativ til offentlig 

regulering får en større betydning.
135

 Vælger virksomhederne at øge selvreguleringen, kan det 

medføre en øget forretningsaktivitet, men kan samtidig også føre til øgede forpligtelser på et 

                                                        
128 Non-governmental organizations 
129 MacLeod (2007, s. 681) 
130 MacLeod (2007, s. 681) 
131 The triple bottom line: Profit, Planet, People 
132 COM (2006) 136 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council 
and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: 
Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility. S. 2. 
133 MacLeod (2007, s. 681) 
134 Trillingsgaard og Jespersen (2003, s. 241) 
135 Buhmann (2003, s. 248) 
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internationalt plan.
136

 En virksomheds øgede forpligtelser må betragtes som værende i det 

tilfælde, hvor en virksomhed finder det fordelagtigt at arbejde med samfundsansvar og 

dermed skabe værdi. Det må i denne sammenhæng formodes, at virksomheder driver 

forretning for at profitmaksimere, og derfor ikke engagerer sig i aktiviteter, der ikke følger 

dette teoretiske rationale.  

 

Ovenstående angiver at der eksisterer to synspunkter inden for CSR, regulering og 

selvregulering, hvilket er illustreret i nedenstående figur.  

Figur 3.6.1: Regulering og selvregulering inden for CSR. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Figuren viser, at synspunktet om selvregulering og herunder frivillighed på nuværende 

tidspunkt vejer tungest inden for CSR og at det således kun er NGO‟erne, der har fokus på 

regulering af CSR.  

Eftersom selvregulering og frivillighed er fremtrædende synspunkter inden for CSR, findes 

det videre interessant at forstå, hvorfor virksomheder, herunder NBD, kan have interesse i at 

fokusere på CSR.  

 

En forklaring på ovenstående kan være, at samfundets borgere er blevet mere opmærksomme 

på samfundsmæssige problemer, og derfor bekymrer sig om virksomhedernes arbejde med 

CSR. Samfundets udvikling og den stigende globalisering har påvirket mange af verdens 

borgere, idet disse er blevet mere oplyste og opmærksomme på, at virksomhedernes arbejde 

med CSR kan have en væsentlig betydning for samfundet. Dette har medført, at 

                                                        
136 COM (2002) 347 final, Communication from the Commission concerning Corporate Social 
Responsibility – A Business Contribution to Sustainable Development (s. 6) 
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virksomhederne ikke kun behøver en retlig tilladelse til at agere/drive virksomhed, men også 

en tilladelse fra samfundets borgere, en såkaldt ”licence to operate”.
137

 For at få en ”licence 

to operate” fra samfundet, er virksomhederne tvunget til at inddrage samfundsmæssige 

beslutninger i deres arbejde, og dermed ikke kun have fokus på profitmaksimering. 

 

Der kan være en tendens til, at de oplyste borgere og det stigende fokus på CSR kan medføre, 

at selvom virksomhederne ikke er underlagt sanktioner fra lovgivers side i henhold til CSR-

arbejde, vil der stadig eksistere sociale sanktioner, såsom forringelse af en virksomheds 

image.
138

 Især virksomhedernes image spiller en stor rolle i den internationale konkurrence, 

eftersom forbrugere og medier efterspørger mere viden om, hvordan en vare er produceret og 

under hvilke vilkår. Forbrugerne vil gerne prisværdige de virksomheder, som er mest 

bæredygtige og gør en ekstra indsats for gode arbejdsvilkår.
139

 Dette formodes, kun at være 

gældende i det tilfælde, en forbruger har midler og rådighed til at vælge de 

samfundsansvarlige producerede produkter frem for andre produkter.  

 

En anden forklaring kan være, at virksomhederne er opmærksomme på, at der kan blive 

lovgivet om områder inden for samfundsansvar, hvis de ikke frivilligt engagerer sig og 

benytter selvregulering i arbejdet med samfundsansvar.
140

  Hvis dette bliver en realitet, vil 

virksomhederne ikke være i stand til selv at bestemme og tilpasse arbejdet med 

samfundsansvar til deres kerneforretning, men derimod risikere at skulle beskæftige sig med 

områder, der ikke er relevante for deres forretning.
 
Denne forklaring må formodes kun at 

være gældende for virksomheder, der formår at integrere hensyn i deres forretning, og anskue 

arbejdet med CSR på en strategisk måde. For virksomheder, der blot arbejder med CSR i 

kraft af at andre virksomheder gør det, må det formodes, at regulering inden for CSR ikke vil 

være en større belastning. Regulering og selvregulering er derfor begreber, der er væsentlige 

inden for CSR, og i det følgende vil disse begreber yderligere diskuteres i forhold til 

begreberne hard law og soft law. 

 

                                                        
137 Buhmann (2006, s. 126) 
138 Buhmann (2006): 
http://www.kommunikationogsprog.dk/moduler/Magasiner/frontend/index.asp?id=277&type=10&Ma
gasinId=193&articleId=2470 
139 COM (2002) 347 final, Communication from the Commission concerning Corporate Social 
Responsibility – A Business Contribution to Sustainable Development (s. 6) 
140 Buhmann (2003, s.247) 

http://www.kommunikationogsprog.dk/moduler/Magasiner/frontend/index.asp?id=277&type=10&MagasinId=193&articleId=2470
http://www.kommunikationogsprog.dk/moduler/Magasiner/frontend/index.asp?id=277&type=10&MagasinId=193&articleId=2470
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3.6.1 HARD LAW OG SOFT LAW INDEN FOR CSR 

Konstruktionen af BPEN § 135, samt den foregående analyse af regulering og selvregulering, 

giver anledning til den følgende analyse af hard law og soft law, og hvordan disse begreber 

har en væsentlig betydning inden for CSR. Begreberne hard law og soft law vil først 

defineres, for derefter at blive diskuteret inden for CSR og BPEN § 135. 

 

3.6.1.1 HARD LAW  

Inden for civilretten omfatter hard law de fire traditionelle retskilder: regulering, retspraksis, 

sædvaner og forholdets natur. Hard law omfatter derfor offentligretlige såvel som 

privatretlige regler, og er endvidere opdelt i præceptive og deklaratoriske regler. De 

præceptive regler er retlige forpligtende for virksomhederne, hvorimod de deklaratoriske 

regler kan fraviges ved aftale. Ved udarbejdelsen og vedtagelsen af hard law bestræbes der 

på, at gøre den klar og præcis, og dermed mulig at efterfølge. Derudover nedskrives hard law 

altid, hvorved den er tilgængelig for alle. Hard law inden for CSR ville medføre, at CSR-

standarder blev retligt bindende forpligtelser.
141

 Hard law befinder sig derfor i den modsatte 

ende af skalaen i forhold til det frivillige synspunkt inden for CSR.  

I henhold til hard law, er det Folketinget, der skal bestemme de retlige linjer for arbejdet med 

CSR, og Domstolene vil dermed få til opgave at fortolke reguleringerne, og i den forbindelse 

spille en væsentlig rolle i arbejdet med CSR.
142

 Det vil i denne forbindelse primært omhandle 

lex specialis inden for forskellige CSR områder, såsom specifikke samfundsaktiviteter, 

virksomheder skal fokusere på, eller flere specifikke miljø- og klimakrav.
143

 Disse specifikke 

lovgivninger vil herefter få en indvirkning på, hvordan de enkelte virksomheder vil agere og 

kontrahere med andre parter. Et af hovedargumenterne for at anvende hard law inden for 

CSR er, at transnationale selskaber ikke har levet op til deres egen selvregulering, og at der 

dermed ikke har været handling bag virksomhedernes code of conduct.
144

  

 

3.6.1.2 SOFT LAW 

Soft law er mindre entydig end hard law, idet soft law hele tiden udvikles, og kan tage form 

på mange forskellige måder. Soft law adskiller sig primært fra hard law ved, ikke at være 

                                                        
141 Macleod (2007, s. 674) 
142 Macleod (2007, s. 674-675) 
143 Se afsnit 3.6, Regulering & selvregulering inden for CSR, for eksempler på lex specialis inden for CSR. 
144 Macleod (2007, s. 675) 
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sanktionerende eller retligt bindende for virksomhederne.
145

 Dermed er soft law i en 

virksomhed repræsenteret i forbindelse med governance, hvor der fokuseres på ledelse og 

styring af virksomheden.
146

 Dette betyder, at hvor hard law skal implementeres af lovgiver, 

kan en virksomhed selv implementere soft law og udvikle soft law inden for virksomheden, 

og dermed selvregulere.  

Soft law eksisterer dog ikke kun inden for en virksomhed, idet retningslinjer fra 

Ombudsmanden også betragtes som soft law. Et eksempel på soft law i Danmark er de 

danske anbefalinger for god selskabsledelse, Coporate Governance, som er beskrevet af 

komiteen for god selskabsledelse i Nørby rapporten.
147

 Komiteen for god selskabsledelse 

udtaler: 
148

 

”Anbefalingerne er såkaldt ”soft law”. Mens regulering ved lov (”hard law”) typisk 

beskriver en minimumstandard, som sætter rammerne for selskabers handlemåde, afspejler 

soft law "best practice" for god selskabsledelse og er endvidere kendetegnet ved frivillighed, 

hvilket giver anbefalingerne den fleksibilitet, der er nødvendig for selskaberne. Soft law er 

typisk relativt lettere at tilpasse og dermed mere dynamisk end lovgivning, hvilket muliggør, 

at anbefalingerne til stadighed kan være tidssvarende. Anbefalingernes fleksibilitet er 

afgørende, idet der inden for god selskabsledelse sjældent findes én rigtig løsning for alle 

selskaber. Anbefalingerne giver derfor mulighed for, at det enkelte selskab kan indrette sig 

optimalt.” 

Ovenstående viser, at følgende ligger til grund for anbefalinger om god selskabsledelse: 

frivillighed, fleksibilitet, let at tilpasse, dynamisk lovgivning og muligheden for, at den 

enkelte virksomhed kan tilpasse sig anbefalingerne/reglerne optimalt. Disse begrundelser må 

betragtes som værende de samme, som er gældende for BPEN § 135. 

Soft law tilbyder mange af de samme fordele som hard law, dog undlades nogle af 

omkostningerne ved hard law, som fx retshåndhævelse og omkostninger til at overholde 

loven.
149

  

 

Det er ikke altid nemt at definere, hvorvidt der er tale om hard law eller soft law. Hard law 

kan indholdsmæssigt være upræcist eller være åbent formuleret
150

, og dermed bære præg af, 

                                                        
145 Mörth (2004, s. 1) 
146 Mörth (2004, s. 1) 
147 Anbefalinger for god selskabsledelse (2010) 
148 Anbefalinger for god selskabsledelse (2010, s. 3) 
149 Abbott & Snidal (2000, s. 423) 
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at være mere soft. Soft law kan ofte opstå i tilknytning til hard law, idet soft law kan 

udarbejdes som en vejledning til at fortolke en retsforskrift.
151

 En væsentlig forskel på hard 

law og soft law er, at de traditionelle retskilder: regulering; sædvaner; retspraksis og 

forholdets natur, ikke er repræsenteret inden for soft law, men kun inden for hard law.  

 

Hard law er mest anvendt af Folketinget, som jf. magtens tredeling i Grundlovens
152

 § 3 er 

den lovgivende magt. Folketinget har dermed magten til at vedtage love, der forpligter andre 

end dem selv. Soft law anvendes derimod oftest på virksomhedsniveau, og kan komme til 

udtryk via en virksomheds Code of Conduct, hvor virksomhederne pålægger sig et større 

samfundsansvar end, hvad de er retligt forpligtede til. Code of conduct er således udtryk for 

en virksomheds etiske retningslinjer for samfundsmæssige hensyn.
153

  

Inddragelsen af CSR i Nordea‟s kontraktgrundlag med leverandører er et eksempel på, 

hvordan Nordea forsøger at selvregulere inden for CSR. Dette kan være udtryk for, at Nordea 

formår at omdanne deres CSR-politikker, soft law, til at få karakter af hard law, ved at 

inkorporere deres CSR-politikker i kontraktgrundlaget med deres leverandører. Dermed 

bliver dette gældende ret mellem de kontraherende parter, og soft law i denne henseende 

bliver til hard law. Ved at integrere CSR i deres aftalegrundlag med leverandører viser 

Nordea, at arbejdet med CSR ikke kun skal foregå internt i Nordea, men at det også er 

vigtigt, at deres leverandører forstår Nordea‟s CSR-politikker, og dermed ikke skader 

Nordea‟s omdømme. 

En virksomheds selvregulering, ved brug af soft law, kan baseres på information fra 

interessenter for at forstå, hvad der forventes af virksomheden, og dermed være i stand til at 

leve op til disse forventninger.
154

 Dette kommer også til udtryk i Kommissionens definition 

af CSR, der indeholder, at virksomheder skal integrere deres hensyn i interaktion med 

interessenter.
155

 Nordea‟s inddragelse af leverandører er en inddragelse af en 

interessentgruppe, så denne formår at leve op til Nordea‟s forventninger og ansvar for 

samfundet. 

 

                                                                                                                                                                            
150 Blume (2006, s. 56) 
151 Blume (2006, s. 61) 
152 Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953. 
153 Eksempler på emner i code of conduct er: arbejdsmiljø, korruption og beskyttelse, diskrimination. 
Kilde: http://www.csrkompasset.dk/introduktion-til-code-conduct  
154 Buhmann (2003, s. 253) 
155 Se afsnit 3.5, definition af Corporate Social Responsibility (CSR), definition 2 

http://www.csrkompasset.dk/introduktion-til-code-conduct
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Soft law anvendes ikke kun af virksomheder, men også af mange organisationer og 

institutioner, og omfatter derfor både selvregulering og standarder udstedt af institutioner. 

Eksempler på soft law-standarder er FN‟s Global Compact og Global Reporting Initiative 

(GRI).
156

  

FN‟s Global Compact er et godt eksempel på soft law, idet det er frivilligt at være medlem, 

og principperne er generelt formuleret, hvorfor alle kan fortolke dem, så de passer bedst 

muligt til situationen og til deres forventninger.
 157

 Derudover er der ingen sanktioner 

indskrevet i principperne.
158

 FN‟s Global Compact er udviklet i et folkeretligt regi, og består 

således af frivillige aftaler mellem deltagende aktører, og det er de eksterne omgivelsers pres, 

der skal få aktørerne til at følge de aftalte principper.
159

 FN‟s Global Compact‟s soft law 

afhænger både af, at de deltagende aktører holder aktivt øje med, at aftalerne bliver 

overholdt, og af, at udefra kommende aktører holder kontrol og forholder sig kritisk til, om 

de deltagende aktører følger deres egne budskaber.
160

 Dette betyder, at FN‟s Global Compact 

ikke forbinder det frivillige med hard law-mekanismer, sanktioner eller retlig forfølgelse af 

virksomheder i det tilfælde, hvor virksomhederne ikke følger FN‟s Global Compact‟s 

principper.  

FN‟s Global Compact bidrager dermed til virksomhedernes selvregulering med 

udgangspunkt i folkeretlige instrumenter om menneskerettigheder, arbejdstagers rettigheder, 

miljø og bekæmpelse af korruption.
161

  

Det andet eksempel på international soft law er, GRI.
162

 Denne frivillige standard kan bruges 

af alle og skabe transparens imellem forskellige virksomheders CSR-rapporteringer ligesom 

almindelige internationale regnskabsstandarder (IFRS).  

FN‟s Global Compact og GRI er i Danmark frivillige tiltag. Det skal dog i denne forbindelse 

bemærkes, at der i Betænkningen til ÅRL § 99 a er fremhævet, at de fleste partier i 

Folketinget opfordrer til, at virksomhederne tager udgangspunkt i FN‟s Global Compact 

principper, og at disse som minimum rapporterer ifølge GRI‟s principper.
163

 Det beskrives 

                                                        
156 Yderligere uddybet i afsnit 3.4.3 Nordea’s tilslutning til FN’s Global Compact og 3.4.3.2 Global 
Reporting Initiative (GRI) 
157 Sahlin-Andersson (2004, 2. 138) 
158 Sahlin-Andersson (2004, 2. 138) 
159 Se bilag 1 - FN’s Global Compact principper 
160 Sahlin-Andersson (2004, s. 142) 
161 Buhmann (2006, s. 130) 
162 http://www.globalreporting.org/Home  
163 LFB2008-2009.1.5 (Betænkning over forslag til om ændring af årsregnskabsloven d. 27. november 
2008, s. 1, afsnit 3) 

http://www.globalreporting.org/Home
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endvidere i samme betænkning, at principperne giver virksomheden stor frihed til selv at 

tilrettelægge sine aktiviteter inden for samfundsansvar, og dermed kan virksomhederne 

arbejde strategisk med CSR, så det passer til deres kerneforretning. Politikkerne opfordrer 

derfor i denne sammenhæng virksomhederne til at gøre brug af nogle af de soft law-tiltag, 

som allerede findes inden for CSR.  

 

Ved at anvende GRI-principperne vil rapporteringen om samfundsansvar blive ensartet og 

medføre, at forskellige CSR-rapporter kan sammenlignes, og skabe værdi for brugeren. Det 

må i denne sammenhæng formodes, at det ikke er alle investorer, der finder rapporten om 

samfundsansvar relevant. 

Ved finansielle regnskaber anvender mange virksomheder regnskabsstandarden, IFRS. 

Virksomhederne anvender det samme regnskabsprincip for at skabe gennemsigtighed, og 

samtidig hjælpe brugeren til at få en større værdi ud af regnskaberne. Det må derfor antages, 

at det samme må gælde for en virksomheds rapport om samfundsansvar, at denne vil skabe 

en bedre gennemsigtighed, hvis brugeren er mere oplyst om den pågældende 

rapporteringsform, og har et godt kendskab til denne.  

 

Regulering om GRI-principperne blev foreslået af 92-gruppen
164

 i et brev til Lene Espersen 

d. 20. april 2009.
165

 Lene Espersens respons til forslaget om, at skrive GRI-principperne ind i 

loven er, at det vil fjerne det frivillige islæt ved samfundsansvar, og dermed vil arbejdet med 

samfundsansvar ikke være forretningsdrevet.
166

 

Dette synspunkt fra Lene Espersen kan dog betragtes som værende modstridende til flere 

politiske partiers synspunkt, idet forskellige politiske partier opfordrer til, at virksomhederne 

skal bruge principperne, og at de ”…giver den enkelte virksomhed stor frihed til selv at 

tilrettelægge sine aktiviteter inden for samfundsansvar. Det gør det muligt for virksomheden 

at arbejde strategisk med forretningsdrevet samfundsansvar på en måde, som passer til netop 

dens kerneforretning.”
167

  

                                                        
164 22 Danske miljø- og udviklingsorganisationer der samarbejder i 92-gruppen. 
http://www.92grp.dk/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=29  
165 Se bilag 3, Brev fra 92-gruppen 
166 Se bilag 3, Brev fra 92-gruppen 
167 LFB2008-2009.1.5 (Betænkning over forslag til om ændring af årsregnskabsloven d. 27. november 
2008, s. 1, afsnit 3) 

http://www.92grp.dk/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=29
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Ovenstående angiver derfor, at GRI-principperne giver virksomhederne frihed til at arbejde 

med samfundsansvar, men det er i den forbindelse vigtigt, at det er overladt til 

virksomhederne frivilligt at vælge, om de vil benytte disse principper.  

Ud fra ovenstående må det antages, at politikkerne i Danmark stadig mener, at soft law skal 

forblive soft og dermed frivillig, hvorfor virksomhederne ikke skal pålægges, hvordan de skal 

arbejde med CSR.  

Denne forståelse af soft law er, af mange forfattere blevet betegnet som den ideelle 

reguleringsform, når der er brug for hurtige og fleksible tiltag, og det er umuligt at forudsige 

fremtidige hændelser.
168

 Ved at anvende soft law inden for CSR kan virksomhederne altid 

være i stand til at ændre og tilpasse sig samfundets udvikling, uden at stå til ansvar over for 

ekstern regulering. 

 

3.6.1.3 HARD LAW & OFFENTLIG RET OG SOFT LAW & PRIVATRET I BPEN § 135  

Som tidligere fremhævet indebærer hard law forpligtelser og præcision, men derudover er 

hard law også udtryk for at delegere fortolkningsspørgsmål til en tredjepart i form af en 

dommer, frem for at lade dette være op til parterne, som ved soft law.
169

  

BPEN er udstedt af Finanstilsynet og pålægger finansielle virksomheder, som har 

værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS land, at supplere 

ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar jf. BPEN § 135, stk. 1, 1. pkt. jf. 

stk. 2-6. Det er dermed et offentligt organ, der pålægger private virksomheder en forpligtelse 

i form af rapportering om samfundsansvar. Den offentlige ret omhandler retsforholdet 

mellem offentlige myndigheder og borgere og mellem offentlige myndigheder indbyrdes, og 

reglerne er dermed bestemt af mere almene interesser.
170

 Reguleringen, der udgår fra 

offentlige forvaltningsmyndigheder og andre myndigheder, karakteriserer derfor den 

offentlige ret.
171

 BPEN § 135 er ligeledes bestemt ud fra almene interesser om, at Danmark 

skal blive førende og kendt for ansvarlig vækst. Det er dog ikke udelukkende almene 

interesser, der ligger til grund for BPEN § 135, eftersom der også fra politikkernes side bliver 

lagt vægt på, at denne bestemmelse skal hjælpe virksomhederne til bedre forretnings-

                                                        
168 Mörth (2004, s. 3) 
169 Abbott & Snidal (2000, s. 424) 
170 Edlund mfl. (2010, s. 55) 
171 Basse og Zahle (1996, s.11) 
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muligheder. BPEN § 135 skal derfor også gavne private virksomheders interesser i at kunne 

drage fordel af at være i en global førerposition inden for samfundsansvar.
172

  

BPEN § 135 må dermed karakteriseres som en offentlig retlig regulering, hard law, der 

overordnet set, skal hjælpe virksomheder samt Danmark til at blive kendt og førende inden 

for ansvarlig vækst.
173

  

Eftersom BPEN § 135 pålægger virksomhederne et rapporteringskrav, er indholdet af denne 

redegørelse oplistet i § 135, stk. 2. Oplistningen i BPEN § 135, stk. 2 skal være repræsenteret 

i en virksomheds rapportering om samfundsansvar, men det er ikke yderligere fastlagt, 

hvordan dette skal opfyldes af virksomheden. Dette medfører, at det er overladt til 

virksomheden at bestemme, hvordan den vil udfylde redegørelsens indhold i BPEN § 135, 

stk. 2. Virksomheden beslutter derfor selv i den private sfære, hvilke politikker, der skal 

vedtages og integreres i forretningsstrategien. Udfyldningen af indholdet i BPEN § 135, stk. 

2 kan opfyldes ved brug af soft law, og disse politikker vil derfor være omfattet af 

privatretten. Privatretten omfatter retsforholdet mellem de enkelte medlemmer i samfundet, 

og dermed varetager den enkelte privates interesser.
174

 Dette medfører, at det er private, der 

gennem beslutninger selv kan fastlægge privatretten.
175

 Det karakteristiske ved privatretten 

er, den privates autonomi, hvor den enkelte har kompetence til at indgå aftaler, og dermed 

binde sig ved løfter og aftaler.
176

 Dette betyder, at politikker og retningslinjer, en virksomhed 

vælger at fastsætte, er omfattet af privatretten, og eventuelle tvister skal afgøres derefter. 

 

Virksomheden har mulighed for at anvende BPEN § 135, stk. 1, 3. pkt., og dermed 

rapportere, at virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar. Virksomhedens 

anvendelse af BPEN § 135, stk. 1 afhænger derfor udelukkende af virksomhedens egen 

interesse. Dermed får virksomhederne selv kompetence til at vurdere, hvordan de vil 

efterleve BPEN § 135 og i den sammenhæng, hvordan de vil leve op til den offentlige 

regulering ved brug af privatretlige aftaler og politikker.  

Offentliggørelsen er dermed fastlagt i bestemmelsen, at det skal gives i tilknytning til 

ledelsesberetningen jf. BPEN § 135, stk. 3, i en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil 

                                                        
172 LFB2008-2009.1.5 (Betænkning over forslag til om ændring af årsregnskabsloven d. 27. november 
2008, s. 1, afsnit 3) 
173 Dette skal ses i sammenhæng med ÅRL § 99a, der fastlægger at store virksomheder skal supplere 
ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL § 99 a, stk. 1, 1. pkt. 
174 Edlund mfl. (2010, s. 55) 
175 Basse og Zahle (1996, s.11) 
176 Basse (1996, s. 182) 
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der henvises i ledelsesberetningen jf. stk. 3, nr. 1, jf. stk. 4, 1. pkt. eller på virksomhedens 

hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen jf. stk. 3, nr. 2, jf. stk. 4, 2. pkt. Der er 

derudover også fastsat krav til opfyldelse af BPEN § 135, stk. 3, nr. 1 og 2 i stk. 4. 

Offentliggørelsen af rapporten er dermed omfattet af den offentlige ret, idet det er et 

offentligt organ, der har fastsat, hvordan efterlevelse af bestemmelsen skal forekomme, og 

det er dermed ikke overladt til virksomheden selv. Det samme er gældende for BPEN § 135, 

stk. 5-7, der omhandler undtagelser for, hvornår virksomheden skal rapportere om 

samfundsansvar efter BPEN § 135, stk. 1 og 2.  

 

BPEN § 135 indeholder således soft law-elementer i form af, at opfyldelsen af 

rapporteringsforpligtelsen overlades til de enkelte parter, og at opfyldelsen efter politikker, 

der må betragtes som soft law. Denne overgang til soft law i BPEN § 135 kan være udtryk for 

det frivillige synspunkt inden for CSR og dermed, at selvregulering er et vigtigt element i 

opfyldelsen af BPEN § 135. 

 

3.6.2 BPEN § 135 OG REFLEKSIV RET 

Rapporteringskravet i BPEN § 135 kan være et udtryk for, at retten har bevæget sig fra at 

være en formel ret, der regulerer individuelles adfærd, til at blive mere refleksiv. Ved dette 

menes, at retten mindre fokuserer på at regulere adfærd, men i stedet fokuserer på at regulere 

individers måde at reflektere over sig selv på.
177

 Den refleksive rets grundidé er, at de bedste 

afgørelser bliver truffet af personer, som direkte repræsenterer de berørtes interesser, og 

derfor er rationalet, at politikkerne skal udforme retlige rammer, der viser, hvem der skal 

medvirke til løsningen af problemet.
178

  

 

Rapporteringsforpligtelsen i BPEN § 135 er udtryk for refleksivretlige reguleringsmetoder, 

eftersom denne forpligtelse netop skal medføre, at virksomhederne reflekterer over deres 

arbejde med samfundsansvar, og gennem dialog med interessenter også fremmer 

selvreguleringen inden for samfundsansvar. Det er virksomhederne, som er bedst til at træffe 

en afgørelse om, hvilke områder, de vil arbejde med inden for samfundsansvar, og 

politikkerne har blot lavet en ramme for, hvordan virksomhederne skal rapportere, og 

                                                        
177 Frankel (2004, s. 241) 
178 Dalberg-Larsen (2005, s. 307) 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 54 af 147 

 

samtidig fastlagt hvilke virksomheder, der er omfattet af den retlige ramme for rapportering 

om samfundsansvar.  

 

Ved at anvende denne form for regulering er politikkerne afhængige af, at BPEN § 135 

formår at få virksomhederne til at reflektere og tage ansvar for deres arbejde med 

samfundsansvar. BPEN § 135 kan derfor ses som et udtryk for, at selvregulering kan forenes 

med en hensyntagen til helhedens interesser, hvilket er et vigtigt element i ideen om den 

refleksive ret.
179

 

 

De foregående afsnit antyder, at politikkernes forventninger til bestemmelsen er, at 

virksomhederne tager deres arbejde med samfundsansvar alvorligt, og det må derfor antages, 

at politikkerne ikke forventer, at virksomhederne vil oplyse, at de ikke har nogen politikker 

inden for samfundsansvar jf. BPEN § 135, stk. 1, 3. pkt. Dette må betyde, at i tilfælde af, at 

mange virksomheder rapporterer om, at de ingen politikker har på området, og dermed ikke 

reflekterer over deres samfundsansvar, vil formålet ikke blive opfyldt, og bestemmelsen vil 

dermed ikke have en samfundsmæssig værdi. 

Denne reguleringsform kan betegnes som at ligge mellem hard law og soft law, idet 

rapporteringsforpligtelsen er en retlig forpligtelse, men indholdet af rapporteringen er 

overladt til virksomhederne selv ved brug af soft law. Denne mellem-reguleringsform kan 

betegnes som ”den tredje vej”, der både indeholder hard law og det frivillige synspunkt inden 

for CSR.
180

 Rapporteringsforpligtelsen skaber åbenhed om virksomhedernes 

samfundsarbejde samt åbenhed om, hvordan virksomhederne lever op til deres egne 

politikker på området, hvilket er en af mulighederne, der kategoriseres som ”den tredje vej” 

inden for CSR.
181

  

 

3.7 DELKONKLUSION 

Den juridiske analyse har analyseret og diskuteret den danske rapporteringsforpligtelse for 

samfundsansvar i BPEN § 135 og NBD‟s forpligtelse herefter. Dermed er afhandlingens tre 

første underspørgsmål blevet besvaret.  

1. Hvad er formålet for BPEN § 135? 

                                                        
179 Dalberg-Larsen (2005, s. 309) 
180 Macleod (2007, s. 676) 
181 For yderligere muligheder inden for den tredje vej, se Macleod (2007, s. 676-677) 
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Der er to formål for BPEN § 135. Det ene formål er, at tilskynde virksomheder til at bidrage 

til at løse samfundsmæssige udfordringer, og dermed få Danmark til at stå stærkere 

internationalt og blive kendt for ansvarlig vækst. Dette er udtryk for et retspolitisk hensyn for 

BPEN § 135. Det andet formål er, at virksomhederne vil skabe bedre forretningsmuligheder 

gennem forretningsdrevet samfundsansvar, og dermed kombinere samfundsansvar med 

virksomhedens kerneforretning. Danske virksomheder vil være i stand til at differentiere sig 

fra konkurrenter på globale markeder, i så fald danske produkter opfattes som ansvarlige og 

bæredygtige. Der vil blive en større åbenhed, og dermed vil det blive lettere at ‟genkende‟ de 

virksomheder, som tager samfundsansvar alvorligt. 

2. Hvad er Nordea Bank Danmark A/S’ forpligtelse efter BPEN § 135? 

NBD er en finansiel virksomhed i Danmark jf. LFV § 1 jf. LFV § 5, stk. 1, nr. 1. Dette 

betyder at NBD er omfattet af BPEN jf. BPEN § 1. NBD har ikke værdipapirer optaget til 

handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og er derfor ikke direkte omfattet af BPEN § 

135 jf. BPEN § 135, stk. 1, 1. pkt. modsætningsvis. Dog udarbejder NBD sin årsrapport efter 

IFRS, og NBD er derfor omfattet af IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder jf. 

IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder § 1, stk. 1. NBD er forpligtet til at 

rapportere om samfundsansvar efter BPEN § 135 jf. IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

virksomheder § 4, stk. 1. NBD skal derfor forholde sig aktivt til samfundsansvar og 

rapportere herom.      

Idet NBD er en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, hvor modervirksomheden, 

NBAB, aflægger en CSR-rapport for hele koncernen efter FN‟s Global Compact, skal NBD 

ikke udarbejde sin egen CSR-rapport jf. BPEN § 135, stk. 6, nr. 2. NBD er kun omfattet af 

undtagelsen i BPEN § 135, idet NBAB i det pågældende år lever op til sin forpligtelse om at 

udarbejde en CSR-rapport, samt offentliggør denne. CSR-rapporten for koncernen Nordea 

finder anvendelse i dansk ret, som NBD‟s lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 

BPEN § 135. Udarbejder NBAB ikke en CSR-rapport for koncernen Nordea, skal NBD 

således selv udarbejde en CSR-rapport efter BPEN § 135, stk. 2, og sker dette ikke, kan NBD 

blive pålagt en bøde for grov overtrædelse jf. BPEN § 149, stk. 1. 

3. Hvordan skal Corporate Social Responsibility (CSR) defineres, og hvordan har denne 

definition betydning for regulering og selvregulering? 
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CSR er ikke defineret i BPEN § 135, og der eksisterer ikke en juridisk definition på CSR, 

men derimod giver BPEN § 135 virksomhederne mulighed for selv at definere CSR. BPEN § 

135 angiver således ikke en udtømmende liste af aktiviteter for CSR, idet CSR skal forstås 

som frivilligt. Frivillighed inden for CSR omfatter aktiviteter, der ikke er pålagt gennem 

lovgivning. Hovedområder inden for CSR er sociale og miljømæssige hensyn, men hvordan, 

hensynene skal fortolkes, er overladt til virksomhederne selv. Indholdet af CSR er dynamisk, 

hvorfor der ikke eksisterer en definition på CSR. Ifølge Europa-komissionen skal 

definitionen af CSR også indebære en interaktion med en virksomheds interessenter. 

I BPEN § 135 er der derfor kun defineret et oplysningskrav i BPEN § 135 ved brug af 

regulering, hard law. Det er dermed overladt til virksomhederne at selvregulere, og dermed 

bestemme, hvordan oplysningskravet skal efterfølges ved brug af soft law. Ved at anvende 

soft law inden for CSR kan virksomhederne altid være i stand til at ændre og tilpasse sig 

samfundets udvikling, uden at stå til ansvar over for ekstern regulering. Oplysningskravet i 

BPEN § 135 er omfattet af den offentlige ret, hvorimod opfyldelsen af oplysningskravet, 

virksomhedernes politikker, er omfattet af privatretten. Denne overgang til soft law i BPEN § 

135 kan være udtryk for, at selvregulering er et vigtigt element i opfyldelsen af BPEN § 135. 

Formår virksomhederne ikke at reflektere over arbejdet med CSR, vil formålet for BPEN § 

135 ikke blive opfyldt, og bestemmelsen vil ikke have en samfundsmæssig værdi. BPEN § 

135 må derfor betegnes som at ligge mellem hard law og soft law, idet BPEN § 135 angiver 

en retlig forpligtelse til rapportering om samfundsansvar, men indholdet af rapporteringen er 

overladt til virksomhederne selv ved brug af soft law. 

 

 

 

. 
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4. ØKONOMISK ANALYSE 
4.1 INDLEDNING 

Kapitel 3 fastlagde, at NBD er omfattet af BPEN § 135. Det blev endvidere fastslået i kapitel 

3, at NBD er omfattet af undtagelsen i BPEN § 135, stk. 6, nr. 2, idet NBAB udarbejder en 

CSR-rapport på vegne af hele koncernen Nordea efter FN‟s Global Compact. Denne CSR-

rapport er således NBD‟s lovpligtige redegørelse for CSR i dansk ret. 

Der er ikke specificerede krav til indholdet af redegørelsen om samfundsansvar i BPEN § 

135, men blot et krav om, at virksomhederne skal rapportere om samfundsansvar. Formålet 

med, at redegørelsens indhold ikke er givet, skyldes Folketingets holdning om, at 

virksomhedernes samfundsansvar skal være frivilligt, og at det således er muligt at 

inkorporere samfundsansvar i virksomhedernes kerneforretning og skabe bedre 

forretningsmuligheder.  

Hvordan en virksomhed og herunder NBD kan skabe bedre forretningsmuligheder for sig 

selv, er ikke yderligere angivet i forarbejderne til ÅRL § 99 a. Bedre forretningsmuligheder 

kan således være udtryk for, at der foreligger en business case for arbejdet med 

samfundsansvar. Hvordan denne business case skal defineres, er ikke entydig, hvorfor dette 

kapitel søger at definere en business case for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar. 

Rationalet om, at en virksomheds arbejde med samfundsansvar kan føre til bedre 

forretningsmuligheder, er det ikke alle, der er enige i.   En kendt amerikansk økonom, Milton 

Friedman,
182

 skrev følgende i sin artikel ”The Social Responsibility of Business is to Increase 

its Profits” i The New York Times Magazine i 1970: 

”There is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage 

in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, 

which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud".
183

 

Friedman erklærer i denne artikel, at en virksomheds eneste sociale ansvar er at bruge sine 

ressourcer til aktiviteter, der kan øge virksomhedens profit.  

Om Friedman‟s synspunkt for virksomheder stadig er gældende, eller om der kan foreligge 

en business case for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar, vil undersøges med 

udgangspunkt i denne økonomiske analyses definition på en business case. Analysen tager 

udgangspunkt i de konkrete CSR-områder, som Nordea har angivet i sine CSR-rapporter. 

                                                        
182 Friedman fik tildelt nobelprisen i 1976 for sit arbejde inden for forbrugsanalyse, monetær historie og 
teori samt stabiliseringspolitik. Han tilhører den økonomiske skole kaldet ’monetaristerne’. Ifølge denne 
skole bør staten blande sig mindst mulig i driften af private virksomheder. 
183 Friedman, (1970, s. 6) 
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CSR-områderne vil præsenteres i en tabel for at skabe et overblik over Nordea‟s CSR-

arbejde. Den økonomiske analyse vil besvare spørgsmålet, om der foreligger en business case 

for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar. Det vil ud fra analysen af en business case være 

muligt at fastlægge, hvordan Nordea bør prioritere sine CSR-områder.  

 

4.2 NORDEA’S CSR-RAPPORTER 2008-2010 

I det følgende vil det indledningsvis forklares, hvorfor det er valgt at tage udgangspunkt i 

årene 2008-2010 for Nordea‟s CSR-arbejde. Derefter vil en tabel, tabel 4.2.1, illustrere 

Nordea‟s CSR-arbejde i årene 2008-2010. Hvert CSR-område fra tabel 4.2.1 vil analyseres 

og diskuteres igennem den økonomiske analyse, og vil således være omdrejningspunkt for 

den økonomiske analyse. 

  

Koncernen Nordea blev i 2004 medlem af FN‟s Global Compact ved, at moderselskabet 

NBAB blev ”signatur” for medlemskabet. Nordea udarbejdede fremskridtsrapporter både i 

2006
184

 og 2007
185

 til FN‟s Global Compact, som indledning til, hvordan Nordea vil leve op 

til de ti principper i FN‟s Global Compact.
186

 Disse to rapporter beskriver ikke Nordea‟s 

CSR-arbejde, men er derimod kun en kort beskrivelse af Nordea‟s forventninger til 

medlemskabet af FN‟s Global Compact. I 2008 udgiver Nordea sin første CSR-rapport, CSR 

report 2008, som beskriver Nordea‟s arbejde med CSR.
187

      

Nordea rapporterede fra 2002 årligt om deres miljømæssige påvirkninger fra forretninger og 

aktiviteter, Nordea Environmental Footprint (NEF). Denne rapport omfattede imidlertid ikke 

andre områder inden for CSR, end miljøområdet. I henhold til afhandlingens problemstilling 

vil den følgende tabel derfor sammenholde årene 2008-2010, idet Nordea i den periode 

udarbejdede og offentliggjorde CSR-rapporter, der samlet omfattede Nordea‟s arbejde med 

samfundsansvar. 

 

Den følgende tabel, tabel 4.2.1, fremhæver citater fra Nordea‟s CSR-rapporter fra 2008-2010. 

Tabellen er opbygget efter år, samt overskrifter fra Nordea‟s CSR-rapport i 2010, idet dette 

giver et overblik over hvilke områder inden for CSR, som Nordea finder relevante at arbejde 

med, og en eventuelt udvikling i arbejdet med disse områder. Overskrifterne angiver dermed 

                                                        
184

 http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/4181/original/COP.pdf?1262614952  
185

 http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/3678/original/COP.pdf?1262614915  
186

 Se bilag 1 - FN‟s Global Compact principper 
187

 http://www.nordea.com/About+Nordea/Corporate+Social+Responsibility/Reports/1111302.html  

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/4181/original/COP.pdf?1262614952
http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/3678/original/COP.pdf?1262614915
http://www.nordea.com/About+Nordea/Corporate+Social+Responsibility/Reports/1111302.html
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CSR-områder inden for Nordea‟s arbejde - et område er som eksempel ‟Engaging with our 

stakeholders‟.  

Det skal bemærkes, at ikke alt fra CSR-rapporterne er gengivet i tabellen, men citaterne skal 

give et indblik i Nordea‟s fokusområder, de mest beskrevne områder i CSR-rapporterne fra 

2008-2010. Ved enkelte år er der sat et minus ud for et område (), dette betyder, at emnet 

ikke er nævnt i CSR-rapporten det pågældende år. Det vides ikke, om Nordea arbejder med 

det pågældende område uden at rapportere om det.  

CSR-områderne vil danne grundlag for at analysere, hvorvidt der foreligger en business case 

for Nordea‟s arbejde med CSR. Det skal dog bemærkes, at overskrifterne ‟Our commitments‟ 

og ‟About this report‟ fra tabel 4.2.1 ikke selvstændigt vil danne grundlag for analysen af en 

business case for Nordea‟s arbejde med CSR. Overskriften ‟Our commitments‟ indgår i nogle 

af Nordea‟s andre CSR-områder, og vil dermed analyseres inden for de respektive områder. 

‟About this report‟ vil ikke analyseres, idet dette ikke er udtryk for Nordea‟s CSR-arbejde, 

men derimod et udtryk for hvor mange lande, der er omfattet af Nordea‟s CSR-rapporter. 

Denne overskrift skal derfor blot illustrere, hvordan CSR-arbejdet i Nordea progressivt har 

udviklet sig fra 2008-2010 til at omfatte flere lande, men dette vil ikke yderligere analyseres 

for at finde en business case for Nordea‟s CSR-arbejde. Det må være således, at i tilfælde af, 

at der foreligger en business case for arbejdet med CSR i Nordea, må det være positivt for 

Nordea, at flere lande er omfattet af Nordea‟s CSR-rapport.  

Hvordan en business case for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar skal defineres, vil blive 

defineret efter tabel 4.2.1. Efter definitionen er det muligt at analysere hvert CSR-område i 

tabel 4.2.1, og dermed konkludere om der foreligger en business case for Nordea‟s arbejde 

med CSR.  Efter denne konklusion er det således muligt at opstille en figur, der illustrerer, 

hvordan Nordea bør prioritere sine CSR-områder.  
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Tabel 4.2.1 Kilde: egen 

tilvirkning 2008 2009 2010 

Our commitments The Internal commitments: The Corporate Citizenship Principles, The Nordea Environmental Policy, Nordea’s Code of Conduct, Social Responsible Investments (SRI). 
The external commitments: The UN Global Compact, UN Environmental Programme Financial Initiative (UNEP FI), UN Principles for Responsible Investments (UNPRI), The Equator Principles. 

About this report 

 

Nordic Region (Norway, Sweden, Finland, Denmark) (s.5) 
 

Nordic Region (Norway, Sweden, Finland, Denmark) 

Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Russia and our 

international locations. (s.6) 
Employment related indicators do not cover international 

locations. (s.6) 

Environmental indicators cover only Nordic Region. (s.6) 

Nordic Region (Norway, Sweden, Finland, Denmark), Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, 

Russia and our international locations. (s.8) 

 

Engaging with our 

stakeholders 

 

“Our shareholders and customers are the external 

stakeholder groups that are most important to us” 

“Our most prominent internal stakeholders, is our 
personnel.”(s.9) 

 

“Employees are the most important asset”(s.9) 

“We are interested in the way our suppliers approach 

sustainability issues” (s.10) 
“We encourage our customers to give feedback on our 

services…” (s.9) 

“On average all stakeholder groups rated Responsible lending and Transparent and clear 
information to our customers as two of the areas that Nordea should focus on”(s.15) 

“The exceptions were Reduction of green house gas emissions and Offering sustainable 

products”(s.15) 

Running our business 

 
CO2: , Waste: , Water: , Paper:  (s.17-18) CO2: , Waste: , Water:, Paper:  (s.24) CO2: , Waste: , Water:, Paper: internal: , external:  (s.18-19) 

Returns with responsibility “In 2007 Nordea signed the UN Principles for 

Responsible Investments (UNPRI)…” (s.22) 
“All assets are subject to so-called norm-based screening 

according to the SRI policy”(s.12) 

“In June 2009 Nordea’s committee for Responsible 

Investment decided to exclude eleven companies which are 
involved in the production of cluster ammunitions from 

our investment portfolio”(s.14) 

“In line with the new strategy dedicated Responsible Investment and Governance team has 

been formed”(s.20) 
“Moreover Nordea does not invest in companies that are involved in the production of 

illegal weapons”(s.20-21) 

Anti corruption 
  

“Nordea plays a considerable role in the prevention of financial crime”(s.24) 

“Anti-money laundering training is provided as part of the anti-corruption training”.s.25) 

Responsible credits 

 

“In order to better handle the corporate social 
responsibility (CSR) risks in the corporate lending 

process, Nordea’s management decided in 2007 to 

develop another tool to supplement ERAT, the so-called 
Social and Political Risk Assessment Tool 

(SPRAT)…”(s.10-11) 

“ERAT and SPRAT are used in parallel…The pre-decision 
use of these tools in the credit analysis is an integrated 

part of Nordea’s regular credit routines…”(s.13) 

 

“In 2007 Nordea adopted The Equator Principles (EP), a global, voluntary standard for 
commercial lenders to identify and address social and environmental risks in project 

financing…”(s.27) 

Satisfied customers are 

core 

 

“In order to follow up on how well our people perform 

and deliver Great Customer Experiences, Nordea 
conducts an annual Customer Satisfaction Index (CSI) 

survey” (s.13) 

“…We have actually improved our relative performance” 
(s.17) 

 

“Our Customer Satisfaction Index continued to rise…”(s.30) 

 

It’s all about people 

 “We deliver high quality products and services, and we 

could not do so without our people. The quality of people 

is what ultimately distinguishes us from our 
competitors…”(s.13) 

“Investments in people show in business results…” (s.19) 

“…it is our people who are making Nordea from Good to 

Great” (s.19) 

“The results show either improvement or status quo 

compared to 2008…”(s.19) 

 

“…Nordea has to provide opportunities for our people to grow and live well-balanced 

lives”(s.32) 

“Close to all drivers and results in the ESI survey 2010 on Group level show improvement 
compared to 2009…”(s.33) 

Engaging with society 

   
“Nordea piloted Financial Education to schools in the Nordic countries in 2010.”(s.38) 

“Supporting popular sports in Norway”(s.39) 

GRI Index C+ (s.25) C+ (s.31) B+ (s.40) 
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4.3 BUSINESS CASE FOR ARBEJDET MED CSR I NORDEA 

Ifølge formålet for BPEN § 135 kan virksomhedernes arbejde med samfundsansvar føre til 

bedre forretningsmuligheder. Dette må fortolkes til, at der kan foreligge en business case for 

arbejdet med samfundsansvar. Det er tidligere blevet fremført fra forskellige sider, at der 

eksisterer en business case i arbejdet med samfundsansvar, og argumentet går i sin korthed ud 

på, at det er god forretning for virksomheder at styrke deres samfundsansvar.
188,189

 Dette 

betyder, at selvom det nødvendigvis er omkostningskrævende for virksomheder at bidrage til 

at løse samfundsmæssige problemer og rapportere herom, vil disse omkostninger opvejes af 

en række mulige fordele. Virksomhederne må således kunne opnå en gevinst ved at integrere 

samfundsansvar i deres kerneforretning. I forarbejderne til ÅRL § 99 a antager Folketinget, at 

markedet vil reagere positivt på, at virksomheder er samfundsansvarlige, hvilket betyder, at 

det er lettere for virksomhederne at skaffe samarbejdspartnere og investorer, og det må 

antages at nogle kunder vil foretrække produkter fra samfundsansvarlige virksomheder.
190

 

 

Det skal påpeges, at det ikke er empirisk bevist, at der eksisterer en business case for arbejdet 

med CSR for industrielle virksomheder.
191

 For finansielle virksomheder er det også usikkert, 

om der eksisterer en business case. En business case for finansielle virksomheder må 

formodes at skulle tage hensyn til dels de direkte CSR-påvirkninger og dels de mere indirekte 

påvirkninger. De direkte CSR-påvirkninger kan henføres til kapitalapparatet og til 

driftsmidlerne. Nordea anvender således et kapitalapparat – bygninger, computere, printere, 

telefoner etc. - for at kunne producere produkter og services. Dette kapitalapparat er genstand 

for CSR-overvejelser ligesom øvrige produktionsmidler som papir, elektricitet m.v.  

Bankvirksomheder, her i blandt Nordea, er ganske anderledes end produktionsvirksomheder, 

for så vidt angår CSR. For at illustrere forskellen i CSR-sammenhæng, kan der tages 

udgangspunkt i et citat af CSR-rådgiver Anne-Louise Thon Schur på borsen.dk:
192

  

”En virksomhed, der ønsker at producere en havestol, der er 100 procent ansvarlig, skal bl.a. 

have styr på, hvor træet kommer fra, hvem der har produceret det og under hvilke forhold, 

hvordan skruerne er fremstillet, hvilken overfladebehandling træet har fået, hvordan stolen 

er transporteret til Danmark og hvordan den er emballeret.” 

                                                        
188 Wouters & Chanet (2008, s. 265) 
189 Schutter (2008, s. 217) 
190 Forarbejderne til L5/2008 om ændring af årsregnskabsloven, afsnit 5. 
191 Crane, m.fl. (2008, s. 84) 
192 http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/209036/socialt_ansvar_og_big_business.html  

http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/209036/socialt_ansvar_og_big_business.html
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En bankvirksomhed har ikke den samme direkte ‟eksponering‟ mod det gængse indhold i 

CSR. Ses der i første omgang bort fra de produktionsmidler, en bank benytter, er en 

bankvirksomheds største berøringsflade med CSR af langt mere indirekte karakter, nemlig 

via ind- og udlån, investering og rådgivning. Indlån skal betegnes som et indskud af enhver 

art med forrentning for øje. Bankvirksomheder tilbyder rente på indlån, også kaldet 

indlånsrenten.  Udlån er udstedelse af kreditter til enten privat- eller erhvervskunder samt 

offentlige myndigheder og virksomheder. Der bliver altid fortaget en vurdering af kundens 

kreditværdighed i forbindelse med udlån – en vurdering af kundens tilbagebetalingsevne.  

Banker investerer endvidere i stort omfang for andres eller egen regning, hvilket i henhold til 

bilag 5 i lov om finansiel virksomhed kan være at placere i aktier, obligationer, andre 

omsættelige værdipapirer og mange andre finansielle instrumenter.
 193

 Bankvirksomhedernes 

rådgivningsfunktion er vigtig, idet det er via denne funktion, at kundernes behov vurderes og 

analyseres, og hvorigennem bankens produkter og services afsættes. 

 

Det er ikke entydigt klargjort, hvordan en business case for arbejdet med samfundsansvar 

skal defineres.
194

 Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en business case for Nordea, kan 

opfattes som identisk med at vurdere, om samfundsansvar kan betale sig for Nordea.
195

 Hvis 

der skal foreligge en business case for CSR, vil det derfor betyde, at arbejdet tilgodeser 

virksomheden selv og ikke kun samfundet. Dermed kan en business case tolkes, som værende 

arbejde med samfundsansvar, der kan måles på den finansielle bundlinje.
196

   

En business case for arbejdet med CSR kan også tolkes til at omfatte andre variabler end 

finansiel performance. Der kan således foreligge en business case for arbejdet med CSR, idet 

arbejdet med CSR formår at bidrage til en virksomhed med andre værdier.
 197

 Inden for denne 

definition kan en virksomhed opdage flere muligheder for CSR end inden for definitionen 

om, at CSR skal betale sig.
198

 Følgende værdier kan opnås ved at arbejde med CSR: 

omdømme- og brandværdi, legitimitet og risikominimering, og der kan således foreligge en 

business case i form af andre værdier for arbejdet med CSR.
199

 

                                                        
193 Lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010 
194 Caroll & Shabana (2010, s. 92) 
195 Djursø & Neergaard (2006, s. 149) 
196 Caroll & Shabana (2010, s. 93) 
197 Caroll & Shabana (2010, s. 93) 
198 Caroll & Shabana (2010, s. 93) 
199 Caroll & Shabana (2010, s. 97-99) 
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Der foreligger således to definitioner på en business case for Nordea‟s arbejde med CSR: 

‟CSR & finansiel performance‟ og ‟CSR & andre værdier‟. Disse to definitioner vil 

analyseres og diskuteres for hvert CSR-område fra tabel 4.2.1 for at undersøge, om der 

foreligger en business case for Nordea‟s arbejde med CSR. 

Figur 4.3.1. Business case 

CSR & FINANSIEL PERFORMANCE 

↓ 

Ja/Nej 

CSR & ANDRE VÆRDIER 

↓ 

Ja/Nej 

Kilde: Egen tilvirkning. 

‟CSR & finansiel performance‟ vil blive beskrevet i det følgende afsnit, og derefter vil ‟CSR 

& andre værdier‟ beskrives. Disse to indledende og beskrivende afsnit danner således 

baggrund for analysen af CSR-områderne, og begge definitioner af en business case vil blive 

undersøgt inden for hvert CSR-område fra tabel 4.2.1. 

 

4.3.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Dette afsnit vil opstille rammerne for analysen af, om arbejdet med CSR i Nordea kan 

bidrage til den finansielle performance. For at der kan eksistere en business case, skal der 

derfor være en positiv korrelation mellem Nordea‟s CSR-arbejde og den finansielle 

performance.  

I denne forbindelse er det relevant at nævne Margolis & Walsh‟ (M&W) omfattende 

undersøgelse, som omhandlede relationen mellem Corporate Social Performance (CSP) og 

Financial Performance (FP).200 Undersøgelsen fremsagde, at i så fald der eksisterede en 

positiv forbindelse mellem CSP og FP, så vil der eksistere en business case i at arbejde med 

CSR.
201

 

M&W‟s undersøgelse foregik i perioden fra 1971-2001, og omfattede således 30 års 

undersøgelser, som inkluderede 127 studier. I undersøgelsen blev der anvendt mange 

forskellige mål for CSP, hvor de hyppigst anvendte var ‟Fortune Reputational Rating‟
202

 og 

‟Kinder Lyderberg Domini‟ indeks (KLD),
203

, som begge er anerkendte rating-institutioner. 

                                                        
200 Margolis & Walsh, (2001, s. 7) 
201 Undersøgelsen findes relevant idet den konkluderede at der eksisterer en positiv forbindelse mellem 
virksomheders sociale performance og deres finansielle performance, men dette var dog med visse 
forbehold. 
202 http://www.fortunedatastore.com/ 
203 http://www.msci.com/products/esg/ 
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Dette betyder, at M&W anvendte forskellige indeks som mål for virksomheders sociale 

performance. Denne afhandling ønsker ikke at undersøge, om der eksisterer en forbindelse 

mellem Nordea‟s placering på rating-indeks, Nordea‟s CSP, og deres finansielle 

performance, men derimod om Nordea‟s konkrete CSR-arbejde kan tilføre reel værdi til den 

finansielle performance.  

 

For at undersøge relationen mellem CSP og FP benyttede M&W tre forskellige måleenheder, 

ROE
204

, ROA
205

 og ROS
206

, til at måle virksomhedernes finansielle performance. 

På Nordea‟s hjemmeside er følgende angivet som Nordea‟s finansielle målsætning for 2011, 

at Nordea ønsker at have:
 207

 

”En egenkapitalforrentning på linje med de bedste nordiske konkurrenter.” 

Nordea‟s koncernchef kommenterede således også følgende i Nordea‟s kvartalsrapport fra 

2011:
 208

 

”Vi vurderer, at de førende banker kan skabe en egenkapitalforrentning på omkring 15 pct. 

under den nye regulering. Nordea vil tage de skridt, der er nødvendige for at fastholde sin 

position bland de førende europæiske banker.” 

I Nordea har udviklingen af ROE ændret sig betydeligt henover de sidste ti år. ROE var 22,6 

% i 2006 og bare fire år efter, var ROE 11,5 % i 2010.
209

 Det må derfor formodes, at Nordea 

skal foretage nogle markante handlinger, hvis de skal leve op til ovenstående målsætning om 

ROE på 15 %.  

På baggrund af Nordea‟s målsætning om forbedring af egenkapitalforretningen, ROE, og det 

faktum, at M&W også benyttede dette mål i deres undersøgelse, findes det relevant, at 

benytte ROE som mål for den finansielle performance. Det vil dermed undersøges, om 

Nordea kan forbedre sin finansielle performance, ROE, ved at arbejde med CSR, og at der 

således foreligger en business case for dette arbejde. Nedenfor er opstillet en ligning, der 

beskriver denne business case: 

ROE (Nordea arbejder ikke med CSR) < ROE (Nordea arbejder med CSR) = Business Case 

                                                        
204 Egenkapitalforrentning 
205 Afkast fra aktiver 
206 Afkast fra salg 
207 http://www.nordea.com/Investor+Relations/Finansielle+mål+2011/62132.html  
208 http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/eu/interim/Q1_2011_DK.pdf 
209 Se bilag 4 – ROE i Nordea 

http://www.nordea.com/Investor+Relations/Finansielle+mål+2011/62132.html
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/eu/interim/Q1_2011_DK.pdf
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Ovenstående ligning udtrykker, at der foreligger en business case, hvis Nordea‟s CSR-

arbejde øger ROE og dermed rentabiliteten. Rentabilitet er Nordea‟s evne til at forrente den 

investerede kapital i form af såvel egenkapital, som fremmedkapital.
210

 Niveauet og 

udviklingen i Nordea‟s rentabilitet er selvsagt af interesse for Nordea‟s ledelse og ejerkreds, 

da rentabiliteten giver grundlag for såvel udbytte, som konsolidering, altså yderligere 

selvfinansiering.
211

 

For at undersøge om arbejdet med samfundsansvar har indflydelse på ROE, er det væsentligt 

at forstå ROE og de underliggende finansielle faktorer, der danner baggrund for ROE. Denne 

forståelse skabes ved at dekomponere ROE. Det vil således være muligt at analysere, 

hvorvidt hvert CSR-område kan influere på en af de underliggende finansielle faktorer og 

således på ROE. Det skal påpeges, at det ikke nødvendigvis er alle faktorer, der kan påvirkes 

af de konkrete CSR-områder, og i tilfælde heraf vil faktorerne ikke fremhæves under de 

respektive CSR-områder. 

 

4.3.1.1 DEKOMPONERING AF ROE 

Den følgende dekomponering af ROE skal bidrage til at fastlægge, hvorvidt der eksisterer en 

korrelation mellem ROE og CSR i Nordea og dermed en business case for Nordea i arbejdet 

med CSR. 

 Ligningen for ROE er følgende: 212  

ROE = ROIC + ((FGEAR * SPREAD) → 

ROE = (OG * AOH) + [FGEAR * (ROIC - r)]  

Ligningen viser at ROE udover at være en funktion af ROIC, som er afkastet på den 

investerede kapital,
213

 også tager hensyn til den finansielle aktivitets værdidrivere, finansiel 

gearing (FGEAR) og nettofinansielle omkostninger (SPREAD), og dermed er ROE et niveau 

over ROIC. Dette betyder, at ROE er en funktion af den investerede kapital og en funktion af, 

hvordan den investerede kapital er finansieret. Dette betyder, at hvis Nordea ikke har nogen 

rentebærende gæld, vil ROE være lig med ROIC. I det tilfælde Nordea har rentebærende 

gæld, vil FGEAR ”løfte” forrentningen af egenkapitalen, idet komponenten FGEAR * (ROIC 

– r) vil være positiv, så længe ROIC er større end lånerenten r. Den finansielle gearing skaber 

                                                        
210 Elkjær & Hjulsager, (2008, s. 232) 
211 Elkjær & Hjulsager, (2008, s. 232) 
212 Sørensen, (2009, s. 256) 
213 ROIC kaldes også afkastningsgraden. 
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således værdi for aktionærerne, når ROIC er højere end lånerenten på den rentebærende gæld. 

FGEAR angiver dermed forholdet mellem Egenkapital og Fremmedkapital, og det må 

umiddelbart konkluderes, at CSR ikke kan påvirke dette forhold, hvorfor FGEAR ikke vil 

behandles under CSR-områderne. Dette medfører, at den eneste komponent i ROE, som CSR 

kan påvirke, er ROIC.  Ligningen viser, at ROIC kan deles op i to komponenter, OG og 

AOH. For at angive sammenhængen mellem disse OG og AOH anvendes Du-Pont 

pyramiden,
214

 som har betydning for Nordea‟s evne til at forrente den investerede kapital, 

ROIC.
215

 I Du-Pont pyramiden kan det aflæses, hvilke regnskabsposter, der påvirker OG, 

AOH og dermed ROIC. Du-Pont pyramiden fokuserer dermed på indtægts-

/omkostningstilpasningen (indtjeningsevnen) og kapitaltilpasningen.
216

 

 

4.3.1.1.1 OVERSKUDSGRADEN (OG) 

OG, indtjeningsevnen, viser hvor stor en del af omsætningen, der bliver til indtjening i 

virksomheden, og dermed bidrager til årets resultat. OG er et samlet mål for indtægts-

omkostningstilpasningen i virksomheden. OG viser dermed, hvor stor en del af omsætningen, 

der bliver til indtjening, når virksomhedens driftsomkostning er dækket.  

OG = (Resultat af primær drift) x 100 / nettoomsætningen.  

Resultat af primær drift er forholdet mellem Nordea‟s driftsindtægter (DI) og 

driftsomkostninger (DO), DI – DO. Nordea kan øge OG på to måder: Nordea kan øge 

indtjeningsevnen fra driften, eller Nordea kan minimere omkostningerne til driften. Dette 

kunne eksempelvis være ved, at øge den samlede renteindtjening eller minimere de samlede 

personaleomkostninger.
217

 

  

4.3.1.1.2 AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor stor en aktivitet (omsætning), der er skabt i 

virksomheden på grundlag af den investerede kapital (aktiverne). AOH er nettoomsætningen 

divideret med netto driftsaktiver, og kan beskrives som salg per investeret krone.218 AOH = 

Nettoomsætningen / Netto driftsaktiver 

                                                        
214 Se bilag 5 – Du-Pont pyramiden 
215 Elkjær & Hjulsager, (2008, s. 228) 
216 Elkjær & Hjulsager, (2008, s. 228) 
217 Se bilag 5 – Du-Pont pyramiden 
218 Sørensen, (2009, s. 254) 
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Nordea kan øge AOH ved at holde driftsaktiverne på et minimum eller øge 

Nettoomsætningen.
219

  

 

Ovenstående dekomponering vil anvendes i analysen af hvert CSR-område under ‟CSR & 

finansiel performance – business case‟. For at analysere om Nordea‟s arbejde med CSR 

skaber andre værdier, og om der således foreligger en business case, vil det næste afsnit 

angive baggrunden for analysen af, om Nordea‟s arbejde med CSR kan skabe andre værdier.  

 

4.3.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Det følgende afsnit vil angive baggrunden for analysen af ‟CSR & andre værdier – business 

case‟, der vil analyseres for hvert CSR-område fra tabel 4.2.1. Inden for denne definition af 

en business case vil flere værdier undersøges for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar, end 

der undersøges inden for definitionen ‟CSR & finansiel performance – business case‟.
220

 

Følgende værdier kan opnås for Nordea‟s arbejde med CSR: omdømme- og brandværdi, 

legitimitet og risikominimering, og der kan således foreligge en business case i form af andre 

værdier for Nordea‟s arbejde med CSR.
221

 

Omdømme kan beskrives fra et økonomisk/strategisk perspektiv, hvor omdømme er et 

strategisk aktiv, som medfører gevinster i form af f.eks. en højere pris for produkter, dermed 

kan omdømme give en potentiel værdi.
222

 Omdømme kan også beskrives ud fra en 

sociologisk tilgang, som en basis i organisationen ved at give gode produkter eller service og 

blive skabt i form af andres opfattelse af aktiviteterne.
223

 Forskellige undersøgelser af 

omdømme og rangeringer herefter fokuserer primært på fem faktorer, når disse vurderer en 

virksomheds omdømme, finansiel performance, ledelses kvalitet, ansvarlig social og miljø 

performance, medarbejderkvalitet og kvaliteten af produkter og service.
224

 Det vil derfor 

undersøges, om CSR-områderne kan påvirke nogle af disse faktorer, og således være med til 

at påvirke Nordea‟s omdømme.  

                                                        
219 Se bilag 5 – Du-Pont pyramiden 
220 Caroll & Shabana (2010, s. 93) 
221 Caroll & Shabana (2010, s. 97-99) 
222 Bebbington m.fl. (2008, s. 339) 
223 Bebbington m.fl. (2008, s. 339) 
224 Bebbington m.fl. (2008, s. 339-340)  
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Nordea nævner ikke omdømme i deres CSR-rapporter, og det kan derfor ikke direkte 

fortolkes ud fra rapporterne, om Nordea mener, at deres CSR-aktiviteter har indflydelse på 

Nordea‟s omdømme. Nogle virksomheder vælger at beskrive, hvordan CSR formår at 

minimere risikoen for et ødelagt omdømme.
225

 

Omdømme kan sammenlignes med image, prestige og goodwill for at få en virksomhed til at 

differentiere sig fra andre virksomheder, og dermed anvendes omdømme til at fastlægge en 

virksomheds relative position i forhold til sine konkurrenter.
226

 NBD‟s image i 2011 er 

angivet i Berlingske Nyhedsmagasins imageanalyse 2011, hvor NBD er på en 13. plads ud af 

140.
227

 Til sammenligning ligger NBD‟s største konkurrent i Danmark, Danske Bank, på en 

94. plads ud af 140, og Jyske Bank ligger på en 32. plads.
228

 NBD har dermed et godt 

omdømme i forhold til nogle af sine konkurrenter i Danmark, og det vil undersøges, hvorvidt 

CSR kan bidrage til, at NBD og således koncernen Nordea kan bibeholde et bedre omdømme 

end sine konkurrenter i Danmark. 

Et bedre omdømme kan i forbindelse med CSR også medføre, at Nordea kan forbedre sit 

brand eller vedligeholde sit brand. Flere undersøgelser viser, at CSR kan bidrage til en 

virksomheds brandloyalitet.
229

 En virksomheds brand er vigtig i alle brancher, fordi udvalget 

af produkter kan være stort og udbydes af mange forskellige udbydere, og derfor skal 

virksomhederne formå at skille sig ud og tiltrække kunderne til at vælge deres produkt.
230

 En 

virksomhed skaber brandværdi ved synlighed og dermed en bevidsthed hos forbrugerne.
231

 

Kunder må antages, at vælge at købe et produkt ud fra, at pris og kvalitet hænger sammen, og 

derefter vælge et produkt frem for et andet, men derudover er brand/image også en faktor i 

kundernes valg af produkt – i det mindste ved valg af hvilke produkter, der skal indgå i en 

pris/kvalitets sammenligning, før det endelige valg træffes.
232

 Nordea‟s brand er et løfte om 

Nordea‟s produkter, og derfor er det vigtigt, at Nordea formår at leve op til dette brand i deres 

forretning, for ellers lever de ikke op til det løfte, de har givet deres kunder.
233

 Brands skal 

ikke kun stå for produkt/kvalitet eller et ønskeligt image, men det skal også signalere noget 

                                                        
225 Bebbington m.fl. (2008, s. 340-341) 
226 Deephouse & Carter (2005, s. 331) 
227 http://www.business.dk/finans/nordea-image-rykker-fra-rivalerne 
228 http://www.business.dk/finans/nordea-image-rykker-fra-rivalerne  
229 Caroll & Shabana (2010, s. 94 og 98) 
230 Kotler & Pfoertsch (2006, s. 3) 
231 Marconi (2000, s. 38) 
232 Marconi (2000, s. 24) – Price+Quality=Value/Image 
233 Kotler & Pfoerstsch (2006, s. 5) 

http://www.business.dk/finans/nordea-image-rykker-fra-rivalerne
http://www.business.dk/finans/nordea-image-rykker-fra-rivalerne
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om virksomhedens værdier, hvilket arbejdet med samfundsansvar kan hjælpe med.
234

 

Følgende citat kan således beskrive dette:
 235

   

”The next big thing in brand is social responsibility.” 

I afsnittet ‟CSR & andre værdier – business case‟ vil det derfor analyseres om, hver enkelt 

CSR-område kan give værdi til Nordea‟s brand, idet dette kan være af væsentlig værdi for 

Nordea.  Det er interessant at diskutere, hvorvidt CSR kan bidrage til Nordea‟s brand, idet 

brand må opfattes som et af de vigtigste aktiver for en virksomhed, da et brand er med til at 

tiltrække kunder, investorer og medarbejdere.
236

 

For at give et indblik i hvilke værdier CSR kan tilføre en virksomhed, vil en undersøgelse 

foretaget af Mckinsey & Company
237

 kort beskrives. Mckinsey & Company foretog i 

december 2008 en undersøgelse, ”Valuing Corporate Social Responsibility”
238

, for at vurdere 

værdien af CSR. Denne undersøgelse inkluderede svar fra CFO‟s, professionelle investorer, 

institutionelle investorer og CSR-eksperter. Følgende hovedpunkterne fra undersøgelsen kan 

fremhæves: 

- Størstedelen af respondenterne mener, at CSR giver størst finansiel værdi i form 

af bibeholdelse af omdømme og forøgelse af brandværdi.
239

 

- Størstedelen mener, at samfundsansvar medvirker til, at øge ejernes værdi på 

længere sigt, og på kort sigt forholder størstedelen sig neutrale.
240

 

- Størstedelen angiver, at de bruger CSR i nogen grad, når de skal vurdere store 

projekter.
241

 

Undersøgelsen angiver således også, at CSR kan tilføre omdømme- og brandværdi til en 

virksomhed. 

Foruden Brand og omdømme kan CSR også tilføre legitimitet til en virksomhed. Legitimitet 

skal ifølge Suchman (1995) forstås på følgende måde:
 242

  

                                                        
234 Kotler & Pfoertsch (2006, s. 300) 
235 Mr. Olins fra Kotler (2006, s. 300) 
236 Caroll & Shabana (2010, s. 99) 
237 Mckinsey & Company er et global management konsulenthus: 
http://www.mckinsey.com/en/About_us.aspx  
238 McKinsey Global Survey Results. 2009. Valuing Corporate Social Repsonsibility. McKinsey & Company. 
239 Mckinsey & Company, (2009, s. 3) 
240 Mckinsey & Company, (2009, s. 6) 
241 Mckinsey & Company, (2009, s. 6) 
242 Suchman (1995, s. 574)  

http://www.mckinsey.com/en/About_us.aspx


Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 70 af 147 

 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs and definitions.” 

Opfattelsen af en virksomheds bekymring for samfundet viser, at en virksomhed kan drive 

virksomhed samtidig med, at denne lever op til sociale forventninger, og lever op til 

forventninger fra forskellige interessentgrupper.
243

 

Legitimitet er således udtryk for sociale forventninger, hvor omdømme opstår på baggrund af 

en sammenligning mellem virksomheder i den samme branche for at se deres relative forhold 

til hinanden. Således kan et CSR-initiativ formå at fremme omdømme, men ikke 

nødvendigvis en virksomheds legitimitet.
244

 I denne forbindelse kan det nævnes, at en 

virksomhed kan opnå legitimitet på tre måder inden for CSR: coercive isomorfi, mimetic 

processer og normative pres.
245

 Ifølge nyinstitutionalisme skaber eksterne kodificerede regler, 

normer eller love legitimitet, og i forhold til CSR kan FN‟s Global Compact og GRI ses som 

isomorfi
246

, der kan skabe legitimitet, når en virksomhed er tilsluttet disse principper.
247

 Et 

eksempel på mimetic processer inden for CSR er udarbejdelsen af en CSR-rapport efter FN‟s 

Global Compact‟s principper, hvilket kan ses som legitimt, idet det kan opfattes som ”best 

practice” inden for rapportering om CSR.
248

 Normativt pres inden for CSR skabes ved, at 

flere får kendskab til CSR igennem deres uddannelser, og således presser dette 

virksomhederne til at arbejde med CSR.
249

 Isomorfi kan således føre til legitimitet for 

Nordea, men for at opnå et bedre omdømme, må Nordea formå at differentiere sig fra sine 

konkurrenter.
250

   

Legitimitet og omdømme kan opfattes som subjektiv, og interessenter drager dermed egne 

konklusioner om virksomheder relativt til andre virksomheder.
251

 Legitimitet og omdømme 

kan derfor variere fra interessentgruppe til interessentgruppe, hvorfor det kan være vigtigt for 

                                                        
243 Caroll & Shabana (2010, s. 99) 
244 Bebbington m.fl. (2008, s. 344) 
245 Matten & Moon (2008, s. 411-412) 
246 Isomorfi er en process, der bevirker at en enhed kommer til at ligne en anden enhed, der påvirkes af 
samme miljømæssige betingelser jf. Dimaggio & Powell (1983, s. 149)  
247 Matten & Moon (2008, s. 411) 
248 Matten & Moon (2008, s. 412) 
249 Matten & Moon (2008, s. 412) 
250 Deephouse & Carter (2005, s. 333) 
251 Adams (2008, s. 367) 
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en virksomhed at forstå hver interessentgruppes forventninger, og dermed forstå samfundets 

forventninger til virksomheden.
 252

  

Nedenstående ligning illustrerer således ‟CSR & andre værdier – business case‟: 

Nordea (uden CSR) < Nordea (med CSR) = business case 

Der vil i det følgende tages udgangspunkt i hvert CSR-område for Nordea‟s arbejde med 

CSR, fra tabel 4.2.1. Under hvert område vil det undersøges, om der foreligger en business 

case for finansiel performance, ‟CSR & finansiel performance – business case‟, og om der 

foreligger en business case for andre værdier, ‟CSR & andre værdier – business case‟. Efter 

denne analyse er det muligt at opstille en tabel, der kan anskueliggøre arbejdet og fremhæve 

værdierne. Denne tabel danner således baggrund for den sidste figur, der angiver hvordan 

Nordea bør prioritere sine CSR-områder i forhold til de områder, hvor der foreligger den 

største business case, og dermed skaber størst værdi for Nordea. 

 

4.4 ANALYSE AF BUSINESS CASES FOR CSR-OMRÅDER I NORDEA 

I det følgende vil de to business cases for Nordea‟s arbejde med CSR analyseres. I analysen 

af ‟CSR & finansiel performance – business case‟ vil det undersøges, om hvert CSR-område, 

fra tabel 4.2.1, har indflydelse på Nordea‟s finansielle performance, ROE. Der vil i denne 

forbindelse foretages en analyse af, om disse CSR-områder kan kvantificeres. For at være 

kvantificerbart skal arbejdet med CSR være omsættelig til en målelig størrelse. Det skal med 

andre ord kunne opgøres i tal. I analysen af ‟CSR & andre værdier – business case‟, vil der 

både diskuteres fordele og ulemper for det pågældende område, samt om området efter al 

sandsynlighed ville være en del af Nordea‟s arbejde uden, at Nordea arbejdede med 

samfundsansvar. Således vil begge business cases blive analyseret under hvert CSR-område 

fra tabel 4.2.1. 

 

4.4.1 ENGAGING WITH OUR STAKEHOLDERS & BUSINESS CASE 

I CSR-rapporterne for 2008-2010 er CSR-området ‟Engaging with our stakeholders‟ 

repræsenteret. I tabel 4.2.1 fremhæver citaterne fra alle årene, at Nordea beskriver, hvorledes 

både interne og eksterne interessenter er vigtige for Nordea.
 253

  Disse interessenter må ifølge 

                                                        
252 Business case for ’CSR og Finansiel performance’ bygger derfor på shareholder teori for at skabe værdi 
for ejerne ved at ROE øges.  
253 Se bilag 6 – Nordea’s Interessenter. 
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Nordea være dem, som kan påvirke eller bliver påvirket af Nordea‟s forretning.
254

 Det kan 

således argumenteres for, at Nordea bliver påvirket af sine interessenter, idet Nordea‟s 

”licens to operate” udstedes af samfundet.
255

 

Inden for ‟Engaging our stakeholders‟ er den mest bemærkelsesværdige aktivitet, Nordea‟s 

interessentundersøgelse i 2010. Interessentundersøgelsen afspejler de adspurgte interessenters 

holdning til samfundsansvaret i Nordea, og disses holdning må ses som umiddelbart i 

forlængelse af finanskrisen. Følgende citat angiver, hvilke CSR-områder, som interessenterne 

finder af størst betydning: 

”…Resposinble Lending and Transparent and clear information to customers were included 

in top three in all stakeholder groups.”
256

 

Interessentundersøgelsen angiver, at interessenternes primære fokus er ‟ansvarlige‟ udlån og 

transparens og klar information.
257

 Dette betyder, at det vigtigste for Nordea‟s interessenter i 

forhold til CSR er, at Nordea‟s udlån er ansvarlige, og deres produkter både er transparente, 

og informationerne er klare. ‟Ansvarlige‟ udlån kan være svær at definere, men set i 

finanskrisens lys er tolkningen nok i retning af, at Nordea skal være klar til at støtte 

kunderne, også i svære tider.  For så vidt angår transparent information vil det indebære, at 

Nordea‟s produkter og services er præsenteret gennemskueligt og indeholder alle væsentlige 

informationer, såsom specielle risici.  

 

Ifølge manges opfattelse opstod finanskrisen på baggrund af utilstrækkelig information og 

uklar transparens i bankernes produkter, og interessenternes fokus kan indikere, at 

interessenterne ser det som en hovedopgave for bankerne, at undgå en ny finanskrise. 

Finanskrisen er ikke et område, som beskrives direkte i Nordea‟s CSR-rapporter på trods af, 

at den finansielle krise toppede i årene 2008-2009 - en krise, der stadig giver efterdønninger. 

Bankerne blev, og bliver fortsat bebrejdet i pressen for, at krisen skyldes manglende 

ansvarlighed i specielt udlån og rådgivning.  Krisen omtales alene i CSR-rapporten for 2010, 

hvor det fremhæves, at Nordea kom ud af finanskrisen uden afskedigelser.
258

 Denne noget 

beskedne plads i CSR-sammenhæng skyldes antagelig, at den finansielle krise har haft stor 

                                                        
254 Eccles & Krzus (2010, s. 126) – Freeman’s definition på en interessent: ”any group or individual who 
can affect or is affected by the achievement of the firm’s objectives”. 
255 Eccles & Krzus (2010, s. 128) også fremhævet i den juridiske analyse, afsnit 3.6 Regulering & 
selvregulering inden for CSR. 
256 Nordea CSR report, (2010, s. 15) 
257 Se tabel 4.2.1, Engaging with our stakeholders, år 2010. 
258 Nordea CSR Report (2010, s. 34) 
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betydning - også for Nordea – hvorfor krisen er omtalt og behandlet meget udførligt i 

rapporteringen af bankens kerneområder i den normale rapportering i årsregnskabet. 

Finanskrisen kunne have medført, at Nordea måtte opgive nogle initiativer inden for CSR, 

men dette er ikke antydet i nogle af rapporterne, tværtimod beskrives det kort i indledningen 

til CSR-rapporten fra 2008:
 259

 

”In challenging times it is increasingly important for financial institutions to act as 

responsible members of society. This has become evident during the financial crises occuring 

since 2008.” 

Citatet beskriver, at bankerne har en speciel opgave at udføre, nemlig ved ikke at være 

uansvarligt/meget ekspansive under højkonjunkturer eller overdrevet/meget restriktive under 

lavkonjunkturer/kriser.  Dette sikres ved en konsekvent og gennemskuelig kredit process – 

kreditvurdering. Grunden til, at Nordea mener bankerne skal fremstå ansvarlige under og 

efter finanskrisen, er, dels at Nordea vurderer, at dette er god forretning, men antagelig også 

at Nordea vurderer, at finanssektoren løser en samfundsopgave, der går ud på at sikre 

effektiv, pålidelig og gennemskuelig finansiering.  

Til trods for omfattende lovgivning for den finansielle sektor anskueliggjorde krisen, hvordan 

mange banker i årenes løb havde oparbejdet et stort udlånsunderskud (Udlån>Indlån)
260

 samt 

solgt komplicerede og ikke nemt gennemskuelige produkter, hvilket blev pointeret med 

følgende citat fra Forbrugerrådet i en artikel i Politiken i 2009:
 261

  

”Bankerne løber alt for let om hjørner med privatkunder. Priserne skal være mere 

gennemskuelige, mener Forbrugerrådet.” 

Det kan derfor antages, at finanskrisen har bidraget til, at der er et øget fokus på bankernes 

forretning og produkter. Der er derfor ingen tvivl om, som også Nordea‟s 

interessentundersøgelse viser, at det omgivende samfund opfatter det som bankernes 

samfundsansvar at sikre effektiv, pålidelig og gennemskuelig finansiering.   

Interessentundersøgelsen anskueliggjorde imidlertid, at der kan opstå konflikt mellem 

Nordea‟s interessenter og Nordea, idet interessenterne ikke fandt, at reduktion af CO2 som 

værende en vigtig CSR-aktivitet for Nordea jf. citatet fra tabel 4.2.1. i 2010:  

”The exceptions were Reduction of green house gas emissions and Offering sustainable 

products.” (vor fremhævelse) 

                                                        
259 Nordea CSR Report 2008, s. 4 (CEO statement) 
260 Danske banker havde store udlån og lånte mange penge før finanskrisen.  
261 http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE665990/forbrugerraadet-lang-vej-til-gennemskuelige-
banker/  

http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE665990/forbrugerraadet-lang-vej-til-gennemskuelige-banker/
http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE665990/forbrugerraadet-lang-vej-til-gennemskuelige-banker/
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Det kan diskuteres, om interessenterne dermed mener, at Nordea skal fokusere mindre på 

dette område i forhold til klar og transparens information. Årsagen til denne diskrepans er 

nok, at interessenterne ingen umiddelbare fordele har af, at Nordea nedbringer sin CO2 

udledning, men er langt mere interesserede i transparens. Nordea - på den anden side - har 

imidlertid en direkte økonomisk interesse i at nedbringe antallet af forretningsrejser, 

forbruget af papir m.v. og dermed i, at reducere CO2-udledningen.   

 

Det findes endvidere relevant at påpege, at Nordea ikke udførligt beskriver samarbejdet med 

sine leverandører i CSR-rapporterne fra 2008-2010.
262

 Det blev i den juridiske analyse 

angivet, hvordan NBD har CSR inkorporeret som en fast del af deres standardkontrakter, og 

dermed er NBD og Nordea opmærksomme på, at leverandørerne skal følge Nordea‟s 

politikker inden for CSR. Leverandørstyring er ikke et område, Nordea vælger at rapportere 

om som et CSR-område, hvilket kan tolkes som, at Nordea ikke finder dette område 

væsentligt i forhold til andre CSR-områder. Dette kan skyldes, at Nordea er en 

servicevirksomhed, og dermed ikke på samme måde bliver sat i forbindelse med sine 

leverandører som en produktionsvirksomhed. 

 

4.4.1.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Inden for ‟Engaging with our stakeholders‟ har Nordea fået et direkte indblik i hvilke CSR-

områder, der bør lægges vægt på ifølge interessenterne. Nordea har fået indblik i hvilke 

områder, deres interessenter finder vigtige og modsætningsvis, hvilke områder deres 

interessenter ikke finder vigtige. Det er dog ikke muligt at kvantificere interessenternes 

tilkendegivelser til reelle værdier. Der er blot tale om en dialog, der præciserer 

interessenternes interesse, uden at det egentligt kan omsættes til en målelig størrelse. Det kan 

dermed fastlægges, at dette CSR-område ikke har indflydelse på den finansielle performance. 

 

4.4.1.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Kan Nordea formå at opfylde interessenternes ønsker, må dette således føre til en større 

kundetilfredshed samt skabe større tillid til Nordea hos interessenterne, og dermed kan 

Nordea opnå legitimitet, idet Nordea dermed lever op til omgivelsernes forventninger til 

Nordea‟s forretning.
 263

 Inddragelsen af interessenterne må dog også antages at udsætte 

                                                        
262 Leverandører er en interessentgruppe til Nordea, se bilag 6 – Nordea’s Interessenter. 
263 Se bilag 6 – Nordea’s Interessenter 
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Nordea for en større sårbarhed, såfremt det viser sig, at være svært at efterkomme 

interessenternes ønsker. Endvidere kan det medføre interessekonflikter, når Nordea på denne 

måde indbyder flere interessenter foruden ejerne til at opstille kriterier og forventninger til 

arbejdet i Nordea. Det kan derfor være en ulempe at inddrage mange interessenter, idet dette 

kræver, at Nordea formår at vurdere hvilke interesser, der skal efterleves og hvordan, og i 

sidste ende afveje disse, hvis det ikke er muligt at efterleve alles interesser. I sidste instans vil 

det nok være sådan, at det er ejernes interesser, der varetages, idet de har en direkte 

indflydelse på beslutningsprocessen – modsat de øvrige interessenter. Undersøgelsen og 

dialogen med interessenterne medfører, at Nordea kan differentiere sig fra sine konkurrenter, 

og således kan Nordea‟s interaktion med sine interessenter føre til, at Nordea‟s omdømme 

forbedres i forhold til sine konkurrenter. Ligeledes kan dette bidrage til, at kunderne vælger 

Nordea som bank, idet inddragelsen af flere interessenter i Nordea‟s forretning viser, at 

Nordea lytter til sine omgivelser, og således kan dette også bidrage til Nordea‟s brand, idet 

det kan være en udvælgelsesfaktor for nye kunder.
264

 

 

E&S har i E&S redegørelsen beskrevet en række interessenter, som kan have interesse - og et 

eventuelt behov - i forbindelse med virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar: 

Investorer og finansielle institutioner, forretningspartnere, forbrugere, medarbejdere, 

lokalsamfundet, NGO‟er, regeringen og statslige institutioner og pressen.
265

 De fleste af disse 

interessenter var også en del af Nordea‟s interessentundersøgelse i 2010, og dermed er 

Nordea også opmærksom på, at netop disse kan have interesse for arbejdet med 

samfundsansvar i Nordea.
266

 En interessentgruppe, som E&S påpeger i henhold til arbejdet 

med samfundsansvar, er pressen, hvilket ikke var en del af Nordea‟s interessentundersøgelse 

i 2010. Pressen er vigtig for Nordea, idet pressen altid er interesseret i den ”gode” historie, 

men samtidig kan pressen også være interesseret i at identificere uoverensstemmelser 

mellem, hvad Nordea siger, og hvad Nordea reelt gør.
267

 Pressen må i denne henseende 

ligeledes betragtes som en vigtig interessent i forbindelse med kritik, branding og reklame af 

Nordea. Pressen kan være direkte med til at forbedre Nordea‟s brand, og kan modsætningsvis 

                                                        
264 Caroll & Shabana (2010, s. 99) 
265 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Redegørelse for Samfundsansvar – praktisk vejledning og inspiration 
(2010, s. 22) 
266 Se bilag 6 – Nordea’s Interessenter 
267 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Redegørelse for Samfundsansvar – praktisk vejledning og inspiration 
(2010, s. 23) – uoverensstemmelse mellem CSR-rapport og det reele CSR-arbejde. 
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også være med til at ødelægge Nordea‟s brand. Formår Nordea derfor ikke at sætte handling 

bag ordene i deres CSR-rapporter, kan Warren Buffet‟s citat blive en realitet for Nordea:  

”It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, 

you’ll do things differently” – Warren Buffet. 

Hvis Nordea bedre forstår interessenterne, og således formår at efterleve deres interesser, kan 

dette medvirke til at forhindre en udvikling, som beskrevet i citatet.  

 

Det kan diskuteres, om Nordea ville foretage en tilsvarende interessentundersøgelse i så fald, 

Nordea ikke udarbejdede en CSR-rapport eller arbejdede med samfundsansvar. Inddragelsen 

af interessenter blev i den juridiske analyse fastlagt som en vigtig del af arbejdet med CSR, 

idet Europa-Komissionens definition på CSR indebar, at virksomheder er i interaktion med 

deres interessenter.
268

 Om en tilsvarende undersøgelse ville være gennemført uden arbejdet 

med CSR, kan ikke besvares entydigt. Det er for spekulativt. Der kan argumenteres for, at 

netop Europa-Komissionens tilgangsvinkel opfordrer de virksomheder, der ønsker at blive 

opfattet som ansvarlige til at foretage sådanne undersøgelser, og at netop fokus på CSR giver 

anledning til at stille fokuserede spørgsmål som ellers ikke var stillet. Det må således 

formodes, at Nordea ikke ville foretage en omfattende interessentundersøgelse med netop det 

benyttede indhold, hvis ikke dette var omfattet af CSR. 

 

4.4.2 RUNNING OUR BUSINESS  

‟Running our business‟ omhandler Nordea‟s arbejde for at mindske forbruget af papir, vand, 

el, produktionen af affald og udledningen af CO2. Disse fem aktiviteter vil derfor følgende 

analyseres. 

 

4.4.2.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Nordea‟s arbejde for at mindske forbruget af papir, vand og el samt med at reducere 

produktionen af affald og udledningen af CO2 er udtryk for, at Nordea ønsker at reducere 

deres forbrug af driftsmidler
269

 – ønsker at reducere sine omkostninger ved et forbrug, der er 

mere effektivt. Inden for disse fem områder kan forbruget, produktionen og udledningen 

enten reduceres, øges eller forblive uændret. En forøgelse vil betyde en forøgelse af Nordea‟s 

                                                        
268 Se kapitel 3 Juridisk analyse, afsnit 3.5 Definition af Corporate Social Responsibility (CSR), definition 2 
af CSR. 
269 Reduktion af forbruget af driftsmidler (el, papir, vand) medfører lavere produktion af affald og CO2. 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 77 af 147 

 

driftsomkostninger, og modsat vil en reduktion minimere Nordea‟s driftsomkostninger. 

‟Running our business‟ er et område, som kan måles og kvantificeres. Det er ressourcer 

(vand, papir og el) til hvilke, der er knyttet direkte driftsudgifter, samt biprodukter med 

hvilke, der er forbundet omkostninger til at bortskaffe (affald) og omkostninger til at udlede 

CO2. Det er dermed muligt at måle, hvorvidt Nordea anvender flere eller færre driftsudgifter 

på de pågældende ressourcer. Dette betyder, at Nordea kan minimere driftsomkostningerne. 

Et eksempel på en reduktion inden for ‟Running our business‟ er, at Nordea reducerede 

papirforbruget i 2010, hvilket er angivet i følgende citat fra Nordea‟s Annual Report 2010:
 270

 

”Efficient and smart e-banking solutions, for instance, have allowed Nordea to reduce the 

number of printed statements sent to customers by 48 million A4 pages and some 27 million 

envelopes.” 

En beregning på besparelsen af papirforbrug kan illustreres, hvor 500 stk. A4 papir koster 35 

kr.
271

 og Nordea vil dermed sparre følgende:  

(48.000.000/500) * 35 = 3.360.000 kr. i 2010 

Endvidere kan den samme beregning laves for konvolutter, hvor en konvolut kan sættes til en 

stk. pris på 0,36 kr.
272

 Dette vil betyde, at Nordea sparre følgende på konvolutter:  

27.000.000 * 0,36 = 9.720.000 kr. i 2010 

Nordea får dermed en samlet besparelse på 13.080.000 kr. i driftsomkostninger
273

, hvilket 

betyder at OG vil stige med dette beløb.
274

 En stigning i OG vil medføre en stigning i ROIC, 

og dermed en stigning i ejernes afkast, ROE.
275

 Dette betyder, at der for CSR-arbejdet, 

‟Running our business‟, kan eksistere en business case. Det skal dog påpeges, at Nordea‟s 

samlede driftsomkostninger var -4.816 mEUR i 2010.
276

 Tages der udgangspunkt i den 

gennemsnitlige euro kurs fra 2010
277

, er Nordea‟s procentvise besparelse af de samlede 

driftsomkostninger følgende:  

13.080.000 / (4.816.000.000 * 7,447)*100 = 0,036 % i 2010 

                                                        
270 Nordea Annual Report, (2010, s. 38) 
271http://www.lomax.dk/index.asp?vi=2&ci=3&undergruppe=069au5f&varegruppenavn=Xerox+kopipa
pir  
272 http://www.lomax.dk/index.asp?vi=2&ci=3&undergruppe=073A&varegruppenavn=Kuverter  
273 (3.360.000 + 9.720.000) 
274 OG = DI - DO 
275 Det skal dog påpeges, at prisen på papir og konvolutter er taget fra en hjemmeside og de beregnede 
besparelser er derfor blot illustrationer på en besparrelse. Det skal yderligere påpeges, at der bør 
korrigeres for prisudviklingen. 
276 Nordea Annual Report, (2010, s. 83) 
277 Euro kurs: 7,447366 jf. http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/100249  

http://www.lomax.dk/index.asp?vi=2&ci=3&undergruppe=069au5f&varegruppenavn=Xerox+kopipapir
http://www.lomax.dk/index.asp?vi=2&ci=3&undergruppe=069au5f&varegruppenavn=Xerox+kopipapir
http://www.lomax.dk/index.asp?vi=2&ci=3&undergruppe=073A&varegruppenavn=Kuverter
http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/100249
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Dette betyder, at Nordea‟s besparelse på papir udgør 0,036% af de samlede 

driftsomkostninger, og dermed må det fastlægges, at besparelsen ikke har markant betydning 

for ROE.  

Det er dog modsætningsvis således, at en forøgelse inden for de nævnte områder, vil 

medføre, at de samlede driftsomkostninger vil stige, og dermed vil OG falde. Dette vil 

medføre, at ROE bliver lavere. Det kan ses i tabel 4.2.1, at produktionen af affald og 

udledningen af CO2 samt forbruget af vand og papir i Nordea er meget svingende henover 

årene. Det kan bl.a. påpeges, at el-forbruget er steget fra 2008-2010, og det er først i 2010 

Nordea rapporterer om det i sin CSR-rapport, hvor der står, at der er indført ny LEED-

belysning på hovedkontorerne.
278

 Det kan endvidere påpeges, at Nordea rapporterede og 

beskrev handel med CO2-kvoter i 2008-2009, men dette er ikke nævnt i CSR-rapporten for 

2010, hvilket kan skyldes, at kunderne ikke er interesserede i Nordea‟s arbejde for at 

reducere CO2, hvilket er fremhævet i Nordea‟s interessentundersøgelse fra 2010.  

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det ikke er muligt, at få oplysninger omkring 

produktionen og forbruget af disse forskellige områder i Nordea, og dermed om den faktiske 

omkostning til de enkelte områder. Dermed er det svært at analysere, om arbejdet har 

influeret positivt eller negativt på ROE. Dog må det konstateres, at Nordea har haft en 

besparelse inden for det eksterne papirforbrug, som må have en positiv indvirkning på ROE. 

Hertil skal det dog påpeges, at det interne papirforbrug er steget i Nordea, og derfor kan den 

positive indvirkning på ROE kun opstå, hvis besparelsen for det eksterne papirforbrug 

overstiger omkostningen for stigningen i det interne papirforbrug. 

 

4.4.2.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Reducering af CO2 har været og er stadig meget fremme i medierne. Bl.a. under COP15
279

, 

var mediebevågenheden markant på reduktion af CO2. Nordea kan ved at signalere en 

bevidsthed om sit CO2-udslip formå at skabe/bibeholde et godt omdømme og brand. Dermed 

er det ikke kun en reduktion af driftsomkostninger, som Nordea kan opnå ved at fokusere på 

reduktion af CO2, affald, papir og vand, idet disse tiltag kan medføre, at Nordea fremstår som 

en miljøvenlig bank. At fremstå som en miljøvenlig bank er dog ikke kun i Nordea‟s magt, 

idet det må påpeges, at eksterne faktorer såsom vejret kan have indflydelse på udviklingen i 

                                                        
278 Nordea CSR Report (2010, s. 16) 
279 Den 15. Klimakonference under FN’s Klimakonvention afholdt i København fra d. 17.-19. december 
2009. Fulgt op af COP16 i Mexico i 2010. 
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henhold til en reducering af CO2
280

, samt at det er medarbejderne i Nordea, der skal være 

med til at opfylde Nordea‟s mål om reduktion inden for de enkelte af områderne. Reducering 

af aktiviteterne inden for ‟Running our business‟ er derfor også afhængige af, at 

medarbejderne får incitament til at bidrage til en reducering heraf. Dette kan ikke altid styres, 

idet øget forretningsaktivitet kan medføre en stigning i papirforbrug, og CO2-udslip ved flere 

forretningsrejser. Det kan dog næppe opfattes som et problem for Nordea, at 

forretningsomfanget stiger. Derfor kan der argumenteres for, at det kan være et CSR-mål for 

Nordea, at nedbringe omfanget af forretningsrejser pr. omsat krone eller pr. udlånt krone, når 

fokus er på udledning af CO2.  

 

I tabel 4.2.1 i år 2010 er det illustreret, at det interne papirforbrug er steget, hvorimod det 

eksterne forbrug er faldet i år 2010. Det interne papirforbrug bliver brugt af medarbejdere til 

udførsel af arbejde internt i banken, hvor eksternt papirforbrug er papir, der bliver sendt ud af 

banken, eksempelvis kontooversigter til private kunder. Det kan derfor tolkes således, at 

Nordea har sværere ved at gennemføre sine CSR-politikker internt i koncernen og få udbredt 

budskabet. Det er derimod nemmere for virksomheden, at fastlægge nye eksterne 

forretningsgange i form af elektronisk kommunikation.
281

 Hvorvidt det eksterne papirforbrug 

blot er flyttet ud til kunderne – kunderne printer selv - vides ikke, men der er grund til at tro, 

at ikke alle printer alt, hvorfor der er tale om en reel reduktion af papirforbruget. For så vidt 

angår det interne papirforbrug er det en ulempe for Nordea, at det ikke fuldt ud er lykkedes at 

instruere medarbejderne i at nedsætte forbruget af papir. Dermed kan Nordea‟s forsøg på at 

fremstå som en miljøvenlig bank blive svækket. 

 

Det må formodes, at Nordea ville have et fokus på at reducere rejseomkostninger og udgifter 

til papir m.v., også selvom der ikke skulle rapporteres om dette, som CSR-arbejde. Fordelen, 

i form af omkostningsminimering er til gavn for Nordea‟s finansielle performance, og 

omkostningsminimering er vel universel. Dette CSR-område er dog ikke inden for bankens 

kerneforretning, og som i afsnit 4.4.1 ‟Engaging with our stakeholders‟ er aktiviteterne inden 

for ‟Running our business‟ ikke af væsentlig betydning for disse. Der kan derfor umiddelbart 

                                                        
280 I Nordea’s CSR report 2010, er det anført at vandforbruget steg i 2010 på grund af voldsomme 
vejrforhold. Nordea CSR report (2010, s. 18) 
281 Nordea beskriver i Nordea CSR report 2010 at faldet i det eksterne papirforbrug skyldes at Nordea 
giver flere informationer på nettet jf. Nordea CSR report (2010, s. 19) 
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ikke argumenteres for, at dette område skaber legitimitet, idet interessenterne og dermed 

Nordea‟s omgivelser ikke finder området af væsentlig betydning.
282

  

Det er vanskeligt at afgøre, om der eksisterer en business case, men det må vurderes, at en 

business case for finansiel performance, omkostningsbesparelser, er større/mere klar inden 

for dette område end business casen for andre værdier.  

 

4.4.3 RETURNS WITH RESPONSIBILITY  

Dette CSR-område omhandler Nordea‟s ansvarlige investeringer. Investeringsbeslutningerne, 

der foretages i og af en bank, er et kerneområde, der direkte påvirker samfundsforhold. Det 

omfatter også investeringer for bankens egne midler som investeringsbeslutninger, der 

foretages for betroede midler – f.eks. i investeringsforeninger. I teorien skal alle forhold af 

betydning tages med i en investeringsbeslutning. Dvs. at også CSR-hensyn – de med 

betydning for prisdannelsen på investeringer – skal tages i betragtning. Ved investering i en 

børsnoteret kemivirksomhed bør investorerne f.eks. medregne risikoen for eventuelle 

erstatningskrav i den kurs/pris, de er villige til at betale for pågældende virksomheds aktier. 

Bankens analytikere kan i samme sammenhæng stille krav om oplysninger fra virksomheden 

angående produktionsmetoder, farlige stoffer etc., og således gennem ‟aktivt ejerskab‟ øve 

indflydelse på andre virksomheders CSR aktiviteter. Med henblik på ansvarlige investeringer 

har Nordea tilmeldt sig UNPRI, som er FN‟s seks principper for ansvarlige investeringer.
283

 

For at leve op til disse seks pricipper har Nordea indarbejdet processer og retningslinjer for 

ansvarlige investeringer, SRI,
284

 som er strukturerede processer og retningslinjer for 

ansvarlige investeringer. Nordea‟s overordnede SRI-retningslinjer inden for 

kapitalforvaltning er følgende:
285

 

1. at Nordea identificerer selskaber i deres investeringsportefølje, som ikke lever op til 

FN‟s Global Compact og internationale normer for virksomheders ansvar. 

2. at Nordea udøver aktivt ejerskab, bl.a. ved at gå i dialog, med det formål at ændre 

selskabernes adfærd, hvis de overtræder normerne. 

                                                        
282 Ifølge Caroll & Shabana (2010, s. 102) kan det argumenteres for at der kun foreligger en business case 
for en CSR-aktivitet/område, når aktiviteten støttes af interessenterne. 
283 Se bilag 7 - The Principles for Responsible Investment (PRI) 
284 Social Responsible Investments 
285http://nordea.eu/Om+Nordea/Samfundsmæssigt+ansvar/Kundernes+forretninger+med+Nordea/Ans
varlige+investeringer/1117942.html  

http://nordea.eu/Om+Nordea/Samfundsmæssigt+ansvar/Kundernes+forretninger+med+Nordea/Ansvarlige+investeringer/1117942.html
http://nordea.eu/Om+Nordea/Samfundsmæssigt+ansvar/Kundernes+forretninger+med+Nordea/Ansvarlige+investeringer/1117942.html
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3. Nordea sælger aktierne i selskaber, hvor det ikke er muligt at opnå en adfærdsændring 

gennem aktivt ejerskab. 

 

4.4.3.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Nordea‟s arbejde med at identificere selskaber i deres investeringsportefølje, i henhold til den 

første retningslinje i SRI, bliver foretaget af Ethix.
286

 Ethix screener Nordea‟s 

investeringsforeninger og institutionelle mandater. Screeningen tager sigte på at identificere 

og verificere selskaber, der overtræder de grundlæggende krav til samfundsmæssig 

ansvarlighed i overensstemmelse med FN‟s Global Compact. Det må formodes, at Nordea 

betaler Ethix for dette arbejde, og dermed er der forbundet en direkte driftsomkostning til 

overholdelse af den første retningslinje. Denne omkostning kan kvantificeres. 

Med henblik på Nordea‟s 2. retningslinje om at føre dialog med det formål at ændre 

uansvarlige selskabers adfærd, samarbejder Nordea med virksomheden Hermes. Hermes er et 

internationalt investeringsselskab og en pionervirksomhed inden for aktivt ejerskab.
287

 

Hermes går i dialog med selskaber på baggrund af Ethix‟ resultater. Hensigten med denne 

dialog er, at få de pågældende virksomheder til at ændre holdning og adfærd m.h.t. 

samfundsansvar, således at de bringes i overensstemmelse med de retningslinier Nordea 

anvender.
288

 Samarbejdet med Hermes må også være en direkte omkostning, der kan 

kvantificeres. 

 

Nordea‟s tredje retningslinje omhandler salg af aktier, hvis virksomheden ikke vil ændre 

adfærd. Hvorvidt et salg sker med tab eller gevinst som følge af denne tredje retningslinie, er 

svært at vurdere. Rettelig bør en sådan overvejelse indeholde en angivelse af, om salget ville 

være foretaget uden en sådan tredje retningslinje eller ej. Ligeledes bør en sådan vurdering 

indeholde en angivelse af, hvornår og til hvilken pris salget senere ville/skulle være foretaget, 

for at tab/gevinst kan opgøres. Sådanne overvejelser vil være meget spekulative og uden 

praktisk værdi.  Tab/gevinst kan derfor ikke kvantificeres meningsfuldt. Anderledes forholder 

det sig med arbejdet, som ligger bag beslutningen om at sælge aktierne. Dette arbejde kan 

kvantificeres, dels ved udgifterne til Ethix og Hermes, og dels ved udgifterne til de interne 

                                                        
286http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+invest
eringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html 
287http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+invest
eringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html  
288http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+invest
eringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html 

http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+investeringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+investeringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+investeringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+investeringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+investeringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsansvarlige+investeringer+SRI/Samarbejdspartnere/1054162.html
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ressourcer, der er anvendt i Nordea. Disse udgifter må indgå som driftsomkostninger, og 

dermed vil Nordea‟s samlede driftsomkostninger stige. Dette betyder, at OG falder, og 

dermed falder ROE. Faktuelle oplysninger om udgiften til Ethix og Hermes er ikke 

tilgængelige i Nordea‟s årsrapport eller i Nordea‟s CSR-rapport, og derfor kan den faktuelle 

omkostning til Ethix og Hermes ikke kvantificeres i denne afhandling. Det må dermed 

konkluderes, at der ikke eksisterer en kortsigtet business case for ‟Returns with 

responsibility‟. 

 

4.4.3.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Nordea‟s ansvarlige investeringer giver yderligere kunderne en mulighed for at investere 

ansvarligt i form af produkter, der fokuserer på ansvarlige investeringer, en ansvarlig 

portefølje. Om dette er, et værdifuldt produkt kan diskuteres, idet interessenterne i 

interessentundersøgelsen angav følgende i citatet fra tabel 4.2.1: 

”The exceptions were Reduction of green house gas emissions and Offering sustainable 

products.” (vor fremhævelse) 

CSR Europe
289

 foretog dog en undersøgelse af SRI i 2001 for at vise værdien af SRI. 

Undersøgelsen blev foretaget af Taylor Nelson Sofres i 9 forskellige europæiske lande. De 

udvalgte korrespondenter bestod af 197 Fund Managers, 105 Financial analysts, som i alt gav 

302 interviews, som blev foretaget fra 19.-24. oktober 2001.290 I forbindelse med dette blev 

der yderligere foretaget kvalitative interviews med erfarne investorer fra fem forskellige 

lande. Undersøgelsens formål var, at vurdere værdien af SRI (Social Responsible 

Investments). Undersøgelsen fandt, at markedet for SRI er i fremgang, hvor 33 % af 

respondenterne allerede tilbød SRI produkter, og 15 % planlagde at introducere dem. 

Investorer genkender fordelene ved identiske eller højere langsigtede afkast, og 77 % af 

respondenterne ville foretrække SRI over en traditionel investering, på trods af et lavere 

afkast på kort sigt. Hvorvidt investorerne rent faktisk har gennemført denne investerings-

strategi i praksis, melder undersøgelsen dog ikke noget om.  

Denne undersøgelse viser imidlertid, at SRI er i fremgang, og idet 77 % af respondenterne 

ville foretrække en ansvarlig investering frem for en traditionel investering, trods et lavere 

                                                        
289 CSR EUROPE: The European Survey on Socially Responsible Investment and the Financial Community. 
CSR EUROPE er det ledende europæiske forretningsnetværk for CSR: 
http://www.csreurope.org/pages/en/about_us.html   
290 CSR EUROPE, (2001, s. 3) 

http://www.csreurope.org/pages/en/about_us.html
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afkast. Det skal bemærkes, at undersøgelsen er fra 2001, hvorfor interessentundersøgelsen 

bedre kan afspejle værdien af SRI.  

Interessentundersøgelsen omfatter dog ikke nye kunder, hvorfor SRI alt andet lige må 

betragtes som en fordel for Nordea. Ligeledes kan det bemærkes, at omfattende forskning 

tyder på, at samfundsansvarlige investeringer giver et mere positivt afkast end traditionelle 

investeringer, og der er ikke noget, der peger på, at etiske investeringer giver et mere negativt 

afkast.
291

 Ifølge investeringsbanken Goldman Sachs har virksomheder, som er førende inden 

for arbejdet med samfundsansvar, givet deres investorer 25 % i merafkast i forhold til det 

øvrige aktiemarked.
292

 

Foruden dette må anvendelsen af UNPRI
293

 samt retningslinjerne for SRI, være en fordel for 

Nordea, idet Nordea kan formå at risikominimere. Der eksisterer i denne forbindelse to 

former for risikominimering, en med direkte effekt og en med indirekte effekt. Den direkte 

effekt er, at Nordea kan reducere direkte tab på deres investeringer. Et eksempel på dette kan 

være en investering i en ”dårlig” kemisk virksomhed, som får et stort erstatningskrav på 

halsen, hvilket kan gå hen og udløse et kurstab på aktierne. 

Ved indirekte risikominimering skal det forstås, at Nordea ved at investere ansvarligt kan 

minimere risikoen for, at banken bliver sat i forbindelse med ”dårlige” virksomheder
294

, som 

kan skade Nordea‟s omdømme og brand.
295

 Et eksempel på, hvordan Nordea forsøger at 

mindske risikoen for at sættes i forbindelse med ”dårlige” virksomheder, er følgende citat fra 

tabel 4.2.1., år 2009:  

”In June 2009 Nordea’s committee for Responsible Investment decided to exclude eleven 

companies which are involved in the production of cluster ammunitions from our investment 

portfolio.” 

Dette citat angiver, at Nordea ikke er interesseret i at investere i selskaber, som er involveret i 

produktion af våben, og dermed forsøger Nordea både direkte og indirekte at risikominimere.  

Det kan diskuteres, om Nordea udfører disse tiltag af hensyn til CSR, eller om det er fordi, 

markedet har udviklet sig til at efterspørge ansvarlige produkter - der er en spirende business 

                                                        
291 Mogensen & Palmqvist (2010, s. 2) 
292 http://www.unglobalcompact.org/docs/summit2007/gs_esg_embargoed_until030707pdf.pdf , s. 8 
293 Se Tabel 4.2.1., Returns with responsibility, år 2008, UNPRI: United Nations Principles for Responsible 
Investments. 
294 ”dårlige” virksomheder skal i denne forbindelse forstås som virksomheder med store sociale, 
miljømæssige eller politiske risici, hvilket Nordea ikke ville tage i betragtning, hvis ikke de valgte at 
foretage ansvarlige investeringer og følge UNPRI. 
295 Caroll & Shabana (2010, s. 97) 

http://www.unglobalcompact.org/docs/summit2007/gs_esg_embargoed_until030707pdf.pdf
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case i at tilbyde denne form for produkter. Nordea kan derfor inden for‟Returns with 

Responsibility‟ medvirke til, at allerede opbygget omdømme/brand ikke skades ved 

forbindelser til ‟uheldige‟ investeringer. Nordea kan bevare et godt brand og omdømme, samt 

bidrage til at minimere risikoen for tab og dårlig omtale ved at tilbyde ansvarlige 

investeringer, samt få kunder til at vælge Nordea frem for en konkurrent. CSR-området må 

betragtes som værende et vigtigt område i og med, at dette område passer til Nordea‟s 

kerneforretning, investering. 

 

4.4.4 ANTI CORRUPTION  

Anti-korruption er ikke nævnt som et CSR-område i Nordea‟s CSR-rapporter for 2008 og 

2009. Dette må ellers betragtes som et område, der har en tæt forbindelse med Nordea‟s 

forretning og yderligere et område, hvor Nordea kan gøre en vigtig indsats for samfundet. 

Dette skyldes, at det er Nordea‟s og alle andre bankers ansvar, at bidrage til at bekæmpe 

økonomisk kriminalitet. Dette skyldes bl.a., at globale regler og EU-forordninger til at 

bekæmpe organiseret kriminalitet er blevet betydeligt mere omfattende de senere år.
296

 

Nordea er, som bank, en vigtig aktør i bekæmpelse af korruption, og skal således aktivt tage 

del i at bekæmpe korruption. I 2010 har Nordea også medtaget dette område i sin CSR- 

rapportering.  

 

4.4.4.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Tabel 4.2.1 indikerer, at Nordea bruger ressourcer på at bekæmpe korruption ved bl.a. at 

uddanne medarbejdere.
297

 Dette må angiveligt påvirke de samlede omkostninger, og dermed 

have en negativ indflydelse på OG og derned ROE. Det er svært, hvis ikke umuligt, at 

kvantificere de positive værdier for Nordea‟s arbejde med antikorruption. Det må derfor 

formodes, at Nordea‟s arbejde for antikorruption er en omkostning, og værdien af arbejdet 

kan ikke kvantificeres. Antikorruption kan derfor have en negativ effekt på den finansielle 

performance, ROE, og der eksisterer derfor ikke en business case for arbejdet med 

antikorruption. 

 

                                                        
296 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/index_
da.htm  
297 Se tabel 4.2.1 under Anti corruption, 2010. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/index_da.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/index_da.htm


Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 85 af 147 

 

4.4.4.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Nordea‟s afsnit om Anti corruption i 2010 må betragtes som en fordel. Nordea formår at 

kommunikere, at banken gør et aktivt arbejde for at bekæmpe korruption. Det kan samtidig 

bemærkes, at uddannelsen af medarbejdere i bekæmpelse af korruption må være en krævende 

opgave, hvilket må betragtes som en ulempe for Nordea i arbejdet med at bekæmpe 

korruption.  

 

Det kan diskuteres, hvor stor en del af Nordea‟s arbejde inden for bekæmpelse af korruption, 

der kan betegnes som CSR. Bekæmpelse af korruption, et område, der er meget fokus på i 

national ret såvel som i EU-retten.
 298

 Det betyder, at Nordea skal fokusere på området, 

selvom Nordea ikke arbejdede med CSR. Dette forhold medvirker til, at Nordea kan fremstå 

som en ansvarlig bank, hvilket er en fordel for deres brand og omdømme. Dette område må 

også formodes at leve op til sociale forventninger til en bank, hvorfor området ligeledes kan 

bidrage til, at Nordea opnår legitimitet i samfundet.
299

   

 

4.4.5 RESPONSIBLE CREDITS  

Ansvarlige udlån er beskrevet i Nordea‟s CSR-rapporter for 2008, 2009 og 2010, under 

overskriften ‟Responsible credits‟. Dette er dog kun beskrevet i forbindelse med 

erhvervskunder, hvilket betyder, at de private kunder ikke er fremhævet i Nordea‟s CSR-

rapporter. Dette må tolkes således, at Nordea ikke mener, CSR er relevant ved 

kreditvurdering af privatpersoner. 

Både interessenterne til Nordea samt Nordea mener, at CSR i forhold til udlån er af væsentlig 

betydning jf. følgende citat fra Nordea‟s CSR-brochure fra 2010:
 300

 

”På basis af resultatet af interessentdialogerne og vores egen interne vurdering kommer 

flere af vores mål til at fokusere på kreditprocessen.” 

Kreditvurderingens betydning for CSR kommer ind via den vurdering, der går forud for 

enhver långivning. CSR-forhold af betydning for låntageren kan i teorien indgå som naturlige 

elementer i kreditvurderingen. Er låntageren således en virksomhed, der i produktionen 

anvender miljøfarlige stoffer, bør kreditvurderingen - og den efterfølgende prisfastsættelse af 

                                                        
298 I Danmark: lov om hvidvaskning af penge. Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger 
mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lov om hvidvaskning af penge), LBK nr. 389 af 
15/04/2011. NBD skal således følge denne lov. 
299 Opfattelsen af Antikorruption må dog variere fra land til land, hvor Nordea driver forretning. 
300 Samfundsansvar i Nordea, (2010, s. 9) 
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lånet - afspejle risikoen for erstatningskrav fra naboer og medarbejdere, dårlig presseomtale 

etc. I forbindelse med kreditvurderingen ved udlån påvirker bankens prisfastsættelse i teorien 

f.eks. bevarelse af miljøet ved at sætte prisen på udlån, hvor renten vil være højere for 

virksomheder, der kunne tænkes at pådrage sig et erstatningsansvar. Det kan kort udtrykkes 

således, at en bank, via sin kreditvurderingsproces, direkte øver indflydelse på en række 

samfundsforhold via prisfastsættelsen af finansiering.  I den perfekte verden vil forskellige 

risici blive afspejlet i prisen på kredit. Med henblik på ansvarlige erhvervsudlån har Nordea 

udviklet to redskaber, ERAT
301

 og SPRAT
302

, som skal vurdere miljø, sociale og politiske 

risici ved långivning.  

”ERAT and SPRAT are used parallel…The pre-decision use of the tools in the credit analysis 

is an integrated part of Nordea’s regular credit routines” 

Citatet fra tabel 4.2.1 i 2009 viser således, at analyseværktøjerne skal hjælpe Nordea med 

bedre at håndtere CSR-risici ved lån til store virksomheder.
303

 ERAT er et værktøj, der skal 

sikre Nordea‟s etiske Code of conduct.
304

 ERAT hjælper til at identificere risici på både 

industri og virksomhedsniveau.
305

 Resultatet af en ERAT-analyse er en omfattende 

miljørisiko profil, som er med til at forme en integreret del af kreditanalysen sammen med 

andre kriterier.
306

 SPRAT er en tredelt proces. Først bliver der udarbejdet en risiko profil med 

henblik på det land, hvor kunden eller projektet er lokaliseret. Dernæst bliver risiciene i 

industrien identificeret.
307

 Sidst bliver en overordnet social og politisk risiko profil udarbejdet 

og inkluderet i den samlede kreditvurdering.
308

  

 

Nordea‟s CSR-rapporter oplyser ikke, hvilke tiltag Nordea foretager ved långivning for små 

og mellemstore virksomheder. Det kan derfor antages, at Nordea enten bevidst har valgt at 

fokusere på store virksomheder eller vurderer, at små og mellemstore virksomheder ikke 

løber signifikante miljø, sociale eller politiske risici i samme omfang som store 

virksomheder. Ifølge Per Sørensen
309

 vil ERAT og SPRAT imidlertid blive anvendt også for 

                                                        
301 The Environmental Risk Assessment tool. 
302 Social and Political Risk Assessment tool. 
303 ERAT obligatorisk ved kreditloft større end EUR 500,00 og SPRAT er obligatorisk ved kreditloft større 
end EUR 5 million jf. Nordea CSR Report 2010, s. 27 
304 Nordea CSR report, (2010, s. 27) 
305 Nordea CSR report, (2010, s. 27) 
306 Nordea CSR report, (2010, s. 27) 
307 Nordea CSR report, (2010, s. 27) 
308 Nordea CSR report, (2010, s. 27) 
309 Se bilag 8 – Mødenotat Per Sørensen 
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små og mellemstore virksomheder, såfremt det umiddelbart vurderes, at der er risiko 

forbundet med virksomhedens aktiviteter.  

 

For større projektfinansieringer har Nordea tilsluttet sig The Equator Principles (EP) i 

2007:
310

 

”In 2007 Nordea adopted The Equator Principles (EP), a global, voluntary standard for 

commercial lenders to indentify and address social and environmental risks in project 

financing…” 

EP er baseret på og bygget op omkring politikker og retningslinjer fra Verdensbanken og 

International Finance Corporation.
311

 EP er et benchmark, der anvendes af finanssektoren til 

at bestemme, vurdere og styre sociale og miljømæssige risici i forbindelse med 

projektfinansiering. 

Det er et sæt af frivillige retningslinjer, som Nordea har tilsluttet sig, og dette giver Nordea 

en mulighed for at selvregulere, og dermed anvende et soft law-initiativ, EP, i 

projektfinansieringer.
312

 Dermed skal Nordea tage hensyn til miljø- og sociale indvirkninger i 

deres store projekter, som de finansierer i verden.
313

  

 

4.4.5.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Det synes umiddelbart svært at måle en direkte værdi af at anvende ERAT og SPRAT. Hvis 

anvendelsen af ERAT og/eller SPRAT giver anledning til, at der pålægges låntagere en 

risikopræmie, der kan aflæses direkte som en højere udlånrente – eller udledes på anden 

måde – vil arbejdet med ‟Responsible credits‟ give anledning til direkte målbare indtægter til 

Nordea. Sagt på en anden måde vil arbejdet med ‟Responsible credits‟ give anledning til en 

mere korrekt afvejning af pris og risiko. Dette må betyde, at Nordea kan realisere en øget 

rentesindtjening, idet de kan tage højde for disse politiske, sociale og miljømæssige risici i 

prisfastsættelsen. En øget renteindtjening vil øge driftsindtægterne (DI), hvilket vil influere 

positivt på OG, og i sidste ende øge ROE.
314

 I denne henseende vil der eksistere en business 

case for arbejdet med ‟Responsible credits‟. Det kan dog diskuteres, hvorvidt det er muligt at 

udskille værdien af CSR fra den værdi, der følger af bankens øvrige kreditvurderingsproces. 

                                                        
310 Nordea CSR report, (2010, s. 27) 
311 http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep 
312 Macve & Chen (2010, s. 891) 
313 Macve & Chen (2010, s. 892) 
314 DI – DO = OG  
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Hvis dette ikke er muligt – hvilket må formodes -, vil arbejdet ikke være kvantificerbart, og 

dermed vil der ikke kunne klarlægges en korrelation mellem arbejdet og den finansielle 

performance.  

 

Det synes ligeledes svært, at måle en direkte værdi af at anvende EP. Ligesom ved ERAT og 

SPRAT er det således, at anvendelsen af EP giver anledning til, at der kan pålægges låntagere 

for projekter en risikopræmie, der kan aflæses direkte som en højere udlånsrente, og derfor 

vil arbejdet med ‟Responsible credits‟ kunne give anledning til direkte målbare indtægter til 

Nordea. Dette må betyde, at Nordea kan realisere en øget renteindtjening, idet de kan tage 

højde for disse politiske, sociale og miljømæssige risici i prisfastsættelsen. Det kan ligesom 

ved ERAT og SPRAT diskuteres, hvorvidt det er muligt at udskille værdien af CSR fra den 

værdi, der følger af bankens øvrige kreditvurderingsproces. Hvis ikke dette er muligt, vil 

arbejdet ikke være kvantificerbart, og dermed vil der ikke kunne klarlægges en korrelation 

mellem arbejdet og den finansielle performance.  

Der eksisterer derfor ikke en business case for ‟Responsible credits‟. Det må dog retfærdigvis 

nævnes, at arbejdet med ‟Responsible credits‟ kan skærpe bankens opmærksomhed på denne 

type risici, hvorfor bankens indtjening alt andet lige vil være højere og bedre afspejle de 

risici, banken påtager sig. 

 

4.4.5.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Udover, at ERAT og SPRAT medvirker til en bedst mulig vurdering af risikoprofilen ved 

fastsættelse af udlånsrenten, er disse værktøjer således med til, at Nordea muligvis fravælger 

”dårlige” virksomheder, og således ikke lider skade på brand eller omdømme. 

 

Værdien af, at Nordea anvender EP, kommer til udtryk i citatet fra Vesa Oksanen:
 315

  

”…I know for example one case where the EP review brought to our attention two important 

risks, which were unknown prior to the EP analysis to parties of that transaction. Mitigation 

of such risks was possible after that”. 

Ved at Nordea har tilsluttet sig EP, kan de præsentere sig med et positiv CSR-image.
316

 Ifølge 

Macve & Chen (2010) kan EP i henhold til stakeholder teori tilføre banken og interessenterne 

                                                        
315 Se bilag 9 – Mødenotat Vesa Oksanen 
316 Macve & Chen (2010, s. 891) 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 89 af 147 

 

værdi på to måder: reducering af kreditrisikoen og omdømme risikostyring.
317

 Den største 

kreditrisiko for banker er forbundet til låntagers finansielle position. Hvis låntagers projekt er 

miljømæssigt uansvarligt, kan dette føre til retlige og andre omkostninger, og reducere 

overskuddet på grund af skade på omdømme og pres fra NGO‟er, og dette kan i sidste ende 

have indflydelse på Nordea‟s mulighed for at få dækket sit lån.
318

 Nordea‟s omdømme kan 

ligeledes blive påvirket, hvis et projekt, Nordea finansierer, bliver opfattet som at være 

miljøskadeligt.
319

 Nordea‟s tilslutning til EP kan derfor medføre, at deres omdømme forbliver 

godt eller forbedres, og at de dermed formår at bevare legitimitet.
320

 NBD er den eneste bank 

i Danmark, der har tilsluttet sig EP, hvorfor NBD har en mulighed for at gå forrest og udnytte 

sin position i forhold til projektfinansieringer.
321

 Eftersom Nordea primært agerer i nordiske 

markeder, hvor der er større fokus på at følge EP-retningslinjerne, kan det medføre stor skade 

på Nordea‟s omdømme, hvis ikke Nordea følger EP.
322

 I sidste ende må disse tiltag hjælpe til 

Nordea‟s finansielle resultat.
323

 Dette må betyde, at jo mere Nordea arbejder med EP og 

formår at efterleve retningslinjerne, des bedre vil banken være til at håndtere projekterne, og 

dermed i sidste ende få et bedre finansielt resultat. EP er dog fortsat et nyt tiltag, som Nordea 

rapporterer om, men det må formodes at være et fornuftigt tiltag både finansielt og med 

hensyn til Nordea‟s omdømme. 

Vesa Oksanen angiver også en udfordring ved at anvende EP:
 324

   

”The projects may differ clearly from each other.” 

Dette må forstås således, at EP kræver en vis forståelse for hvert enkelt projekt, og det må 

antages, at det er et omfattende arbejde at anvende EP samt ERAT og SPRAT for 

analytikerne i Nordea. Det kan diskuteres, hvorvidt en analytiker er den mest kvalificerede til 

at vurdere, hvornår der foreligger sociale eller miljømæssige risici. Der hviler især et ansvar 

på disse analytikere ved små og mellemstore virksomheder
325

, hvor det ikke er obligatorisk at 

anvende ERAT og SPRAT. For at analytikerne udfører dette arbejde bedst muligt, må det 

således formodes, at disse skal trænes for at foretage en ERAT- og SPRAT-analyse, hvilket 

                                                        
317 Macbe & Chen (2010, s. 894) 
318 Macve & Chen (2010, s. 894) 
319 Macve & Chen (2010, s. 895) 
320 Macve & Chen (2010, s. 895) 
321 http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting/members-and-reporting  
322 Macve & Chen (2010, s. 899) 
323 Macve & Chen (2010, s. 897) 
324 Se bilag 9 – Mødenotat Vesa Oksanen 
325 Virksomheder med kreditloft mindre end EUR 5 million.  

http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting/members-and-reporting
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må forstås som en omkostning for Nordea. Det må samtidig formodes, at de risici som ERAT 

og SPRAT undersøger, er dynamiske områder, hvilket må betyde, at analytikerne hele tiden 

skal være opdaterede med nye typer risici inden for de analyserede risikoområder.  

 

Eftersom disse værktøjer hjælper til at beskytte Nordea‟s brand og omdømme, samt at det er 

med til at sætte den rigtige pris på erhvervsudlån, kan det antages at Nordea ville anvende 

disse, uden at det blev omtalt som CSR-arbejde. Det kan dog ud fra CSR-rapporterne 2008-

2010 ikke vurderes, hvor stor en værdi dette område har andet end, at det bliver anvendt, og 

således må det formodes, at ovenstående værdier, omdømme, brand og legitimitet kan opnås.  

 

4.4.6 SATISFIED CUSTOMERS ARE CORE  

Inden for dette område afholder Nordea en årlig kundetilfredshedsundersøgelse, Customer 

Satisfaction Index (CSI). Nordea kan ved brug af denne undersøgelse følge udviklingen i 

kundernes tilfredshed, hvilket er af væsentlig betydning for Nordea‟s forretning. CSI er 

tilrettelagt sådan, at hver filial og hvert afdelingsområde kan se, hvor de står, og opfølgning 

og handlingsplaner er obligatoriske.
326

 Følgende citat kan illustrere kundernes betydning ud 

fra Nordea‟s synspunkt:
327

  

”Shareholder value derives from customer value. Income comes from the customers.” 

 

4.4.6.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Analyser af kundetilfredsheden er helt centrale og naturlige for enhver virksomhed. Uden 

tilfredse kunder vil enhver virksomhed blive sårbar over for konkurrenter og risikere at miste 

omsætning. Der er derfor ikke tvivl om, at sådanne undersøgelser giver værdi. På trods af, at 

Nordea kan måle udviklingen i tilfredsheden hos kunderne, kan Nordea ikke måle en direkte 

værdi af kundernes tilfredshed på anden måde end ved den løbende vækst – eller mangel på 

samme – i udlån, kapitalforvaltning m.v. Det er således ikke muligt at udskille og 

kvantificere effekten af målingerne fra bankens normale drift. Dermed kan der ikke bevises 

en business case for arbejdet med dette CSR-område i forbindelse med at øge den finansielle 

performance, ROE. 

                                                        
326 Samfundsansvar i Nordea, (2010, s. 6) 
327 Nordea Annual Report (2010, s. 12) 
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4.4.6.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Nordea kan ved at følge udviklingen i kundernes tilfredshed følge, hvorvidt banken skal 

ændre forretningsgange til det bedre, og om Nordea leverer et konkurrencedygtigt produkt, 

og dermed kan dette bidrage til at skabe et godt brand og omdømme for Nordea. Dette giver 

en værdi for Nordea, idet de specifikt kan få svar på, hvilke områder kunderne er tilfredse 

med, og hvilke de ikke er tilfredse med, og dermed kan Nordea vælge, om de skal forbedre 

sig på nogle områder for hele tiden at være konkurrencedygtig over for kunderne. Denne 

kundeundersøgelse kan således, ligesom med interessentundersøgelsen i 2010, vise, at 

Nordea interesserer sig for sine kunder, og dermed er dette med til at give Nordea 

informationer om kundernes, og dermed Nordea‟s omgivelsers forventninger til Nordea, 

hvilket kan skabe legitimitet. For at CSI skal bidrage til Nordea‟s brand, er det således 

vigtigt, at Nordea formår at efterleve specifikke krav fra kunderne og derfor må denne 

undersøgelse betragtes som forpligtende for Nordea med henblik på deres produkter. På trods 

af at undersøgelsen forpligter, må det formodes, at Nordea ville have foretaget denne 

undersøgelse uanset, om det var under betegnelsen CSR-arbejde, idet Nordea som en 

servicevirksomhed hele tiden må forstå nye krav og interesser fra sine kunder for at beholde 

samt tiltrække nye kunder. 

 

4.4.7 IT’S ALL ABOUT PEOPLE  

”Investments in people show in business results” 

Citatet fra tabel 4.2.1 fra år 2008 kan afspejle, hvor vigtigt Nordea finder sine medarbejdere 

for sin forretning. Citatet linker til medarbejderkvalitet (investering i medarbejderne) og 

finansiel performance (beskriver at det kan ses i forretningsresultaterne). Et målbart eksempel 

på medarbejdernes motivation og udvikling er Nordea‟s Employee Satisfaction Index survey 

results (ESI), der hvert år foretages.
328

 Følgende citater fra tabel 4.2.1 angiver udviklingen for 

ESI (2009):
 
 

“The results show either improvement or status quo compared to 2008…” og (2010):
  

“Close to all drivers and results in the ESI survey 2010 on Group level show improvement 

compared to 2009…” 

Ud fra disse undersøgelser kan en positiv udvikling måles inden for medarbejdertilfredshed 

fra 2008-2010.
329

 Det er dog ud fra undersøgelserne svært at konkludere, hvorvidt det er 

                                                        
328 Se bilag 10 – ESI 
329 Se bilag 10 - ESI 
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forskellige CSR-aktiviteter, såsom videreuddannelse eller medarbejderpleje, der ligger til 

grund for forbedringen. Det kan også skyldes andre faktorer, såsom øget løn eller andre 

forhold, der er væsentlige for medarbejderne, men dette er ikke beskrevet i CSR-rapporterne. 

Følgende citat fra tabel 4.2.1, år 2008 angiver, hvordan Nordea mener medarbejderne i 

Nordea gør en forskel: 

“We deliver high quality products and services, and we could not do so without our people. 

The quality of people is what ultimately distinguishes us from our competitors…” 

 

4.4.7.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Værdien af en eventuel stigning i tilfredsheden hos medarbejderne kan ikke umiddelbart 

kvantificeres på den finansielle bundlinje. Der er ingen tvivl om, at Nordea mener, at 

medarbejdertilfredshed i sidste instans vil give sig udslag på bundlinien, men det er meget 

vanskeligt at kvantificere. Umiddelbart er det faktisk alene de omkostninger, der er forbundet 

med at holde/øge medarbejdertilfredsheden, der kan måles. Det skal i denne forbindelse 

påpeges, at Nordea investerer i medarbejdere f.eks. ved medarbejderuddannelse: 

”…Nordea has to provide opportunities for our people to grow….”
330

 

Medarbejderuddannelse er en måde, hvorpå Nordea kan understøtte ovenstående citat. 

Medarbejderuddannelse kan kvantificeres som en direkte driftsomkostning for Nordea, som 

vil influere negativt på OG, og dermed bliver den finansielle performance, ROE, også 

mindre. Dette gælder også for andre tiltag, som fejring af jubilæer, deltagelse i 

sportsarrangementer, fester m.v. Dermed kan det konkluderes, at der ikke eksisterer en 

business case for Nordea‟s arbejde med medarbejderuddannelse i henhold til den finansielle 

performance. 

 

4.4.7.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Investering i medarbejdere i form af medarbejderuddannelse kan både skabe værdi for 

Nordea, idet de vil få mere kvalificerede medarbejdere, og samtidig kan uddannelsen være 

med til at fastholde medarbejdere samt tiltrække nye medarbejdere.  

I henhold til det sidste citat i 4.4.7
331

 er medarbejderne også med til at differentiere Nordea 

fra andre banker, og dermed kan medarbejderne betragtes som et konkurrenceparameter for 

Nordea. I det tilfælde medarbejderne bliver i virksomheden, vil det give værdi til Nordea, at 

                                                        
330 Nordea CSR report, (2010, s. 32) 
331 ”…The quality of people is what ultimately distinguishes us from our competitors”. 
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investere i medarbejderne. Dog kan Nordea ende med at gå glip af gevinsten ved at uddanne 

medarbejdere, hvis disse siger op. Det må dog betragtes som en vigtig del af Nordea‟s 

arbejde at investere i sine medarbejdere, hvorfor det må formodes, at dette ville være en del 

af Nordea‟s arbejde uden betegnelsen CSR. Følgende citat angiver, hvordan medarbejderne 

er i tæt forbindelse med CSR-området ‟Satisfied customers are core‟:
332

 

”Customer value is created by qualified and committed employees, with good support 

systems that can offer attractive products.” 

Investering i medarbejderuddannelse er således værdifuldt for Nordea‟s forretning også i den 

forstand, at det er medarbejderne, der er med til at drive servicevirksomheden og differentiere 

Nordea fra andre, hvilket følgende citat også antyder:
333

  

”Customers who meet dedicated employees get good service. A company must create value 

for its employees.” 

Medarbejderne i Nordea er derfor en væsentlig del af Nordea‟s kerneforretning, rådgivning, 

som bidrager til Nordea‟s omdømme og brand. 

 

4.4.8 ENGAGING WITH SOCIETY  

Nordea engagerer sig på forskellig vis i de lokale samfund, hvor de driver forretning, hvilket 

kun er beskrevet i Nordea‟s CSR-rapport for 2010. Nordea‟s udvikling inden for CSR ved at 

inddrage ‟Engaging with society‟ må derfor forstås således, at der ikke kun skal fokuseres på 

at integrere CSR i kerneforretningen, men at der også skal gøres en indsats for samfundet 

gennem forskellige sponsorater. Nordea underviser ligeledes børn i nordiske lande om 

økonomi som en del af Nordea‟s ‟Engaging with society‟.  

 

4.4.8.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

Nordea‟s sponsorater til forskellige initiativer må indgå som direkte driftsomkostninger. 

Disse vil influere negativt på OG og ROE vil blive mindre.  

Nordea‟s tiltag om at undervise og uddanne om økonomi på skoler må ligeledes betragtes 

som en driftsomkostning i form af løn til medarbejdere, der skal bruge tid og ressourcer på at 

undervise. Dette vil ligesom ovenstående sponsorater influere negativt på ROE. Det er dog 

ikke muligt at kvantificeres en indtægt/gevinst for Nordea‟s engagement i samfundet. Derfor 

kan det konkluderes, at der ikke eksisterer en business case for arbejdet med ovenstående 

                                                        
332 Nordea Annual Report (2010, s. 12) 
333 Nordea Annual Report (2010, s. 12) 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 94 af 147 

 

projekter, idet disse ikke giver værdi til den finansielle performance, ROE. Der kan dog 

argumenteres for, at de midler, der sættes af til disse områder, kan spares på reklamebudgettet 

– eller måske rettere ses som en form for reklame. 

 

4.4.8.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Ved at undervise om økonomi får børnene en bedre forståelse for dette område, og Nordea 

kan formå at redegøre for vigtigheden af god rådgivning inden for økonomiske beslutninger, 

hvilket Rasmus Werner Nielsen også påpeger i følgende citat:
 334

 

”Undervisning i skolen er et godt initiativ, det giver en finansiel forståelse. Dermed højnes 

forståelsen for renter og det kan specificeres hvor vigtigt det er med god rådgivning, så folk 

undgår at tage hurtiglån.” 

Dermed giver undervisningen Nordea en mulighed for at påvirke potentielle kunder og kan 

være med til at skabe bedre forretningsmuligheder for Nordea på lang sigt. Tiltaget om at 

undervise børn om økonomi relaterer sig ligeledes til Nordea‟s kerneforretning, hvorfor dette 

tiltag må betragtes at have stor værdi for Nordea.
335

 Således arbejder andre finansielle 

virksomheder også inden for undervisning af sine omgivelser om økonomi. F.eks. bruger en 

af Nordea‟s konkurrenter i Danmark, Danske Bank, ressourcer på dette område ved at 

udvikle ‟Mind Your Money‟ på facebook.
336

 Rådgivere fra Danske Bank svarer dermed på 

spørgsmål i et forum, unge anvender, og hjælper dermed til med at give en forståelse for 

økonomiske beslutninger.  

 

Nordea kan ved at engagere sig i de lokale samfund skabe legitimitet og troværdighed for 

Nordea‟s forretning, og dermed er der en mulighed for, at dette kan tiltrække kunder såvel 

som medarbejdere.
337

 Ved at skabe legitimitet og styrke denne, kan Nordea ligeledes styre sin 

lokale afhængighed.
338

 Ifølge Nordea gælder følgende for Nordea‟s legitimitet i samfundet:
339

  

”Value for society underpins the company’s legitimacy” 

Dette kan således være en af grundene til, at Nordea vælger at engagere sig i de forskellige 

samfund. Det må dog bemærkes, at disse engagementer i de lokale samfund, må betragtes 

                                                        
334 Se bilag 11 – Møderenotat Rasmus Werner Nielsen 
335 Caroll & Shabana (2010, s. 98) 
336 Danske Bank CR report 2010, s. 30 (http://www.danskebank.com/en-
uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf)  
337 Finansforbundet (2009, s. 14) 
338 Caroll & Shabana (2010, s. 99) 
339 Nordea Annual Report (2010, s. 12) 

http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf
http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/Documents/CR_report_2010.pdf
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som langsigtede investeringer samt, at der er tale om potentielle kunder, hvorfor værdien af 

tiltagene må formodes at være usikre. I henhold til ovenstående citat må det formodes, at 

synlighed i lokalsamfundene altid har været en prioritet for Nordea for at tiltrække og 

fastholde kunder fra konkurrenter. Det kan ligeledes formodes, at dette arbejde er blevet mere 

målrettet efter, Nordea er begyndt at arbejde med CSR, hvilket også kan være baggrunden 

for, at det først er i CSR-rapporten for 2010, at dette område nævnes.  

 

I forhold til de aktiviteter Nordea engagerer sig i, kan det dog være, at det ikke er alle kunder, 

der forstår motiverne bag engagementet. Kunderne kan være mistroiske i henhold til 

Nordea‟s omdømme, og hvordan aktiviteterne passer til Nordea‟s forretning.
340

 Det kan 

derfor formodes, at Nordea‟s tilskud til sportsaktiviteter ikke er lige så værdifuldt som 

Nordea‟s undervisning af børn, idet denne aktivitet passer til Nordea‟s kerneforretning, 

rådgivning.  

 

4.4.9 GRI INDEX  

Nordea anvender GRI-index i CSR-rapporterne for 2008, 2009 og 2010 for at dokumentere 

arbejdet med samfundsansvar i Nordea. Nordea kan ved at rapportere i henhold til GRI 

dokumentere en udvikling i arbejdet med CSR, efter et rapporteringsniveau for GRI.
341

 Dette 

indeks er delt op som et afkrydsningsskema efter forskellige samfundsmæssige områder, som 

Nordea kan krydse af, hvis de arbejder med og rapporterer om området.
342

  

 

4.4.9.1 CSR & FINANSIEL PERFORMANCE – BUSINESS CASE 

I forbindelse med GRI er det interessant, at rapporteringsniveauerne ikke har en reel værdi. 

Det er blot angivet, at det højeste rapporteringsniveau er A. Det kan dermed ikke påvises, at 

der eksisterer en kvantificerbar værdi af placeringen på GRI Index, og der eksisterer derfor 

ikke en business case for arbejdet med GRI.  

 

4.4.9.2 CSR & ANDRE VÆRDIER – BUSINESS CASE 

Nordea‟s rapportering efter GRI angiver et rapporteringsniveau, hvilket angiver en målbar 

værdi på trods af, denne værdi ikke kan kvantificeres. Anvendelsen af GRI kan derfor 

                                                        
340 Bhattacharya & Sen (2004, s. 11-12) 
341 Se tabel 4.2.1, GRI Index, 2008: C+, 2009: C+ og 2010: B+. 
342 GRI er yderligere forklaret i den juridiske analyse afsnit 3.4.3.2 FN’s Global Comact & Global Reporting 
Initiative (GRI). 
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medføre, at Nordea kan sammenlignes med andre og deres rapporteringsniveau efter GRI. 

Nordea‟s CSR-arbejde kan fremstå som værende pålideligt, idet en ekstern revisor reviderer 

rapporten og således godkender, at Nordea‟s CSR-rapport er i overensstemmelse med deres 

arbejde, hvilket (+) angiver efter Nordea‟s rapporteringsniveau. Det kan dog være en ulempe 

for Nordea at anvende GRI, hvis konkurrenterne i den finansielle branche formår at 

rapportere på et højere niveau, idet Nordea dermed vil fremstå som bagud i arbejdet med 

samfundsansvar. 

 

Rapporteringen efter GRI i forbindelse med udarbejdelsen af Nordea‟s CSR-rapport giver 

Nordea mulighed for at anskueliggøre og systematisere arbejdet med CSR i Nordea. Det skal 

ligeledes bemærkes, at GRI kan ses som isomorfi og således skabe legitimitet for Nordea, 

idet GRI er internationalt anerkendt.
343

 Det er vigtigt, at Nordea formår at kommunikere 

arbejdet med CSR på en hensigtsmæssig måde for ikke at opleve skepsis fra interessenterne. 

Nordea‟s eneste måde at styre sin CSR-kommunikation på er gennem CSR-rapporterne samt 

GRI-index, men Nordea kan ikke styre, hvordan CSR-arbejdet kommunikeres i medierne 

eller blandt kunder.
344

 Dette betyder, at på trods af at Nordea anvender GRI til at angive, hvor 

godt Nordea arbejder med CSR, samt at dette fremstår pålideligt med revisor-påtegning, er 

dette ikke ensbetydende med, at omgivelsernes opfattelse af Nordea‟s CSR-arbejde dannes 

efter Nordea‟s GRI-index. I denne forbindelse kan det bemærkes, at medarbejderne i Nordea 

kan fremstå som pålidelige kilder for at proklamere Nordea‟s CSR-arbejde i forhold til GRI. 

Dette skal forstås således, at medarbejderne kan agere som fortalere for at anbefale Nordea til 

andre, eftersom Nordea handler ansvarligt, og medarbejderne vil i den forbindelse ofte 

accepteres som pålidelige kilder.
345

 Dette betyder, at selvom GRI giver et billede af Nordea‟s 

arbejde, vil det også være en fordel for Nordea at kommunikere CSR internt, og således få 

medarbejderne til at kommunikere CSR-arbejdet videre til deres sociale netværk.
346

 Nordea‟s 

legitimitet kan derfor påvirkes af andre kilder end ved rapportering efter GRI.   

 

GRI kan give potentielle investorer og aktionærer en overskuelig rapportering om Nordea‟s 

arbejde med CSR. Det må formodes, at investorer og Nordea‟s aktionærer foretrækker, at 

disse informationer bliver præsenteret på en forstående måde, og at det dermed er muligt at 

                                                        
343 Matten & Moon (2008, s. 411) 
344 S. Du et al. (2010, s. 13) 
345 S. Du et al. (2010, s. 14) 
346 S. Du et al. (2010, s. 14) 
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sammenligne Nordea‟s CSR-arbejde med andre virksomheders CSR-arbejde. Det kan i denne 

forbindelse diskuteres, om investorer finder informationer om samfundsansvar relevante og 

betydningsfulde, når de skal vurdere en potentiel investering. Det må formodes, at den 

traditionelle investor har profitmaksimering for øje, hvor Nordea‟s arbejde med 

samfundsansvar ikke bidrager på en direkte og målbar måde til at øge ROE, og dermed ikke 

til profitmaksimering for den traditionelle investor. 

Det må formodes, at Nordea ikke ville rapportere efter GRI‟s principper, hvis ikke Nordea 

arbejdede med CSR. GRI viser en samlet oversigt over arbejdet med CSR, men det er de 

enkelte emner i indekset, der giver værdi og ikke selve indekset. Derfor kan det fastlægges, at 

Nordea ikke kan opnå andre værdier ved at rapportere efter GRI. Dette skal således afvejes 

mod, at GRI kan give legitimitet, men idet omgivelserne også får informationer fra andre 

kanaler end GRI om Nordea‟s arbejde med samfundsansvar, findes det ikke muligt at 

fastlægge, om GRI udelukkende skaber legitimitet for Nordea. 

 

I det følgende vil det undersøges, om nogle af værdierne nævnt under ‟CSR & andre værdier 

– business case‟ kan karakteriseres som et immaterielt aktiv og således medføre, at Nordea‟s 

arbejde med samfundsansvar kan blive synligt i den finansielle balance og ikke kun være 

synligt som en talværdi efter GRI index, hvor en egentlig værdi ikke kan måles. 

    

4.4.10 ANDRE VÆRDIER & IMMATERIELLE AKTIVER  

I det følgende vil det undersøges, om værdier inden for Nordea‟s arbejde med CSR kan 

indregnes som et immaterielt aktiv i den finansielle balance i henhold til IAS 38. 

IAS 38 omhandler den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver.
347

 IAS 

38.8 definerer et immaterielt anlægsaktiv som et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden 

fysisk substans.
348

 Dermed adskiller et immaterielt aktiv sig således fra et materielt aktiv ved 

at være uden substans og fra finansielle aktiver ved at være ikke-monetært. Ikke-monetære 

aktiver er ikke defineret direkte, men vil være aktiver, som ikke er defineret af definitionen 

på monetære aktiver.
 349

   

                                                        
347 Fedders og Steffensen, (2009, s. 644) 
348 IAS 38, afsnit 8. 
349 IAS 38, afsnit 8. 
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I henhold til denne brede definition er følgende kategorier inden for immaterielle aktiver 

relevante:
350

 

- Kendetegnsrettigheder, f.eks. varemærkerettigheder (Brands)(Vor fremhævelse) 

- Videns baserede aktiver, f.eks. medarbejderuddannelse (Vor fremhævelse) 

Det angives oven for, at brands og medarbejderuddannelse som udgangspunkt falder inden 

for definitionen af et immaterielt aktiv, hvilket også er områder, der er nævnt i analysen af 

‟CSR & andre værdier – business case‟.  

 

4.4.10.1 MEDARBEJDERUDDANNELSE 

I henhold til at vurdere hvorvidt medarbejderuddannelse kan indregnes, er det væsentligt at 

definere, hvornår et immaterielt aktiv er identificerbart. 

Et immaterielt aktiv er identificerbart, når det enten er separerbart eller hidrører fra en 

kontraktlig eller juridisk rettighed.
351

 Aktivet er separerbart, hvis det kan sælges separat, 

udlejes eller på anden måde udnyttes uafhængigt af selskabets aktiver i øvrigt.
352

 Som følge 

af, at den generelle aktivdefinition er en forudsætning for indregning, skal aktivet være under 

selskabets kontrol, dvs. at selskabet er i stand til at opnå fremtidige økonomiske fordele og 

hindre, at andre får del i dem.
353

 Som en konsekvens af kravet om kontrol, anføres det i IAS 

38.12, at investeringer i medarbejderuddannelse og lign. aldrig vil kunne indregnes som 

immaterielle aktiver, da selskabet i praksis ikke kan kontrollere disse ressourcer. Nordea kan 

i den forbindelse ikke kontrollere, hvorvidt en medarbejder uden videre opsiger sin stilling.
354

 

Nordea vil derfor ikke kunne indregne investeringer i medarbejderuddannelse i det finansielle 

regnskab.  

 

Immaterielle aktiver skal omkostningsføres, medmindre de udgør en del af et immaterielt 

aktiv eller udgør et forskelsbeløb ved en virksomhedsovertagelse, hvorefter det vil blive 

klassificeret som goodwill. Eksempler på immaterielle aktiver, som skal omkostningsføres, er 

nævnt i IAS 38.69, som f.eks. uddannelsesomkostninger. Dette betyder, at omkostninger, 

som Nordea bruger på medarbejderuddannelse, skal omkostningsføres. Dette må således 

antages ikke at være til fordel for Nordea, idet Nordea kun kan kvantificere omkostningen 

                                                        
350 Fedders og Steffensen, (2009, s. 644) 
351 IAS 38, afsnit 12. 
352 IAS 38, afsnit 12. 
353 Fedders og Steffensen, (2009, s. 647) 
354 Fedders og Steffensen, (2009, s. 647) 
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ved en medarbejderuddannelse, men ikke formå at kvantificere en værdi ved medarbejder-

uddannelsen, eller være i stand til at vise denne værdi. 

 

4.4.10.2 NORDEA’S BRAND 

Mange af Nordea‟s CSR-områder kan bidrage med værdi til Nordea‟s brand. Det anføres i 

IAS 38.63, at internt genererede mærkenavne(brands), uanset om indregningskriterierne er 

opfyldt, aldrig må aktiveres.  

Nordea kan derfor ikke indregne indflydelsen af Nordea‟s CSR-arbejde som et immaterielt 

aktiv i balancen, og dermed ikke synliggøre værdien i Nordea‟s regnskab. Baggrunden for, at 

brands ikke kan indregnes, skyldes, at der til enhver tid vil herske væsentlig tvivl om, 

hvorvidt aktiverne eksisterer med den pågældende værdi.
355

 Det var ligeledes ikke muligt at 

fastsætte brand-værdien af Nordea‟s CSR-arbejde, men det kan blot angives, at Nordea‟s 

arbejde med CSR kan have en positiv indflydelse på Nordea‟s brand, og således, hvis ikke 

tiltagene blev gjort, kan det skade Nordea‟s brand. 

 

4.4.11 BUSINESS CASES FOR CSR-OMRÅDER I NORDEA 

Ovenstående analyse har klargjort, hvorvidt der eksisterer en business case for Nordea‟s 

CSR-arbejde. Konklusionerne fra den forestående analyse er samlet i nedenstående skema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
355 Fedders og Steffensen, (2009, s. 651) 
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Figur 4.4.11.1. Oversigt over ‟CSR & finansiel performance – business case‟ og ‟CSR & andre værdier – 

business case‟
356,357 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Kolonnen, ‟Målbar‟, viser, at Nordea kan måle en udvikling i områderne ‟Engaging with our 

stakeholders‟, ‟Running our business‟, ‟Satisfied customers are core‟, ‟It‟s all about people‟ 

og ‟GRI index‟. Dette er ikke udtryk for, at Nordea kan kvantificere en værdi i arbejdet med 

de forskellige områder, men blot at der er sket en udvikling. 

 

Med henblik på de næste kolonner, ‟Kvantificeres‟ og ‟Finansiel performance‟, er det kun i 

arbejdet med reducering af CO2, affald, vand, papir og el, inden for ‟Running our business‟, 

at der kan kvantificeres en direkte besparelse eller forøgelse af de samlede 

driftsomkostninger. Inden for Nordea‟s finansielle performance, ROE, er det kun OG og 

AOH, der er af betydning for Nordea‟s arbejde med CSR. OG består af Nordea‟s samlede 

driftsindtægter, driftsomkostninger, hvor AOH består af aktivmasse og omsætning. Analysen 

                                                        
356 (+/÷) betyder at der det givne CSR-område både kan have en positiv effekt og en negativ effekt på den 
finansielle performance. Det kan f.eks. bemærkes at der udelukkende kan måles en negativ effekt på den 
finansielle performance ved ’Engaging with Society’. 
357 Minus betyder at det ikke kan indregnes som immaterielt aktiv i den finansielle balance. Der er ikke et 
minus ved GRI, idet andre værdier inden for dette område ikke er immaterielle aktiver.  

Målbar Kvantificeres
Finansiel

performance

Andre 

værdier/Immateriel

aktiv

Kerneforretning

Engaging with our 

stakeholders 

(√)
√/ 

Running our business
√ √ √ (√)/ 

Returns with

responsibility

(√) √ (+/ ) √/ √

Anti Corruption
(√) √/ 

Responsible credits
(√) √ (+/ ) √/ √

Satisfied customers are

core

√ √/ √

It‟s all about people
√ √/ √

Engaging with society
(√) √ ( ) √/ 

GRI Index
√ (√)



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 101 af 147 

 

af de to business cases viser, at Nordea‟s CSR-områder ikke har indflydelse på AOH, idet 

disse områder ikke kan relateres til aktivmassen i Nordea eller til omsætningen i Nordea.  

Grundet størrelsen på besparelsen eller forøgelsen fra reducering af CO2, affald, vand, papir 

og el, har ‟Running our business‟ ikke væsentlig betydning for de samlede 

driftsomkostninger, og dermed ikke væsentlig indflydelse på ROE. 

Nordea‟s arbejde med ‟Responsible investments‟, ‟Responsible Credits‟ og ‟Engaging with 

society‟ kan influere positivt eller negativt på den finansielle performance, men denne 

indflydelse er ikke mulig at kvantificere, da det er svært at udskille den konkrete værdi af 

CSR for de forskellige områder. Inden for ‟Engaging with society‟ er det kun 

omkostningerne ved arbejdet, der kan kvantificeres direkte, men den positive effekt er 

sværere at kvantificere. Det kan dermed fastlægges, at det kun er ‟Running our business‟, 

som kan kvantificeres, og dermed har direkte indflydelse på den finansielle performance. Der 

eksisterer derfor ikke en business case for ‟CSR & finansiel performance‟. 

 

Figur 4.4.11.1 viser, at mange af Nordea‟s CSR-områder kan skabe andre værdier. Dermed 

kan det fastlægges, at der eksisterer en business case for arbejdet med CSR i den forstand, at 

det giver andre værdier, primært i form af brand, omdømme, legitimitet og risikominimering. 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ‟GRI Index‟ og ‟Running our business‟ ikke 

bidrager væsentligt til ‟andre værdier‟ i Nordea. ‟GRI Index‟ synliggør Nordea‟s CSR-

arbejde og kan på denne måde være med til at skabe legitimitet, men denne værdi er ikke 

entydig. ‟Running our business‟ giver ikke væsentlig værdi, idet Nordea‟s interessenter 

udtrykker, at de ikke finder dette område vigtigt, og yderligere er arbejdet ikke en del af 

Nordea‟s kerneforretning. Derfor blev det fastlagt i analysen, at ‟GRI Index‟ og ‟Running our 

business ikke bidrager med væsentligt værdi til ‟CSR & andre værdier‟. Dog bidrager resten 

af Nordea‟s CSR-områder med væsentlig værdi til ‟CSR & andre værdier – business case‟, 

men ingen af disse værdier kan synliggøres som immaterielle aktiver i den finansielle 

balance. 

Den sidste kolonne i figur 4.4.11.1, ‟Kerneforretning‟, viser, at fire af Nordea‟s CSR-områder 

er placeret som værende en del af Nordea‟s kerneforretning. ‟Returns with responsibility‟ og 

‟Responsible credits‟ indgår begge i to af Nordea‟s kerneforretningsområder, udlån og 

kapitalforvaltning.  Det er især udlån og investering, der bidrager til store dele af Nordea‟s 

indtægter, og dermed må disse områder betragtes som en vigtig del af Nordea‟s 
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kerneforretning. CSR-områderne ‟It‟s all about people‟ og ‟Satisfied customers are core‟ er 

vigtige for Nordea, idet det er kunderne og medarbejderne, der skaber Nordea‟s forretning. 

Ovenstående to konklusioner på business case kan således angives på følgende måde: 

 Figur 4.4.11.2. Business case  

CSR & FINANSIEL PERFORMANCE 

↓ 

Nej 

CSR & ANDRE VÆRDIER 

↓ 

Ja 

 Kilde: Egen tilvirkning. 

Det må i forbindelse med ovenstående konklusion påpeges, at ‟CSR & andre værdier – 

business case‟ må antages at være en langsigtet og usikker business case, idet der ikke kan 

kvantificeres en værdi af arbejdet. Det havde været ideelt, hvis ‟CSR & Finansiel 

performance‟ kunne bevises, idet dette ville betyde, at Nordea på kort sigt kan se en værdi af 

CSR-arbejdet.     

Ud fra den økonomiske analyse af Nordea‟s arbejde med CSR, kan det klargøres, hvilke 

områder, som Nordea bør prioritere højest. Disse områder beror således på konklusionerne og 

analyserne af de to business cases inden for hvert CSR-område. 

 

4.5 PRIORITERING AF NORDEA’S CSR-ARBEJDE 

Ud fra konklusionerne for tabel 4.4.11.1 viser nedenstående figur, hvordan Nordea bør 

prioritere de CSR-områder, som er analyseret i den økonomiske analyse. Nordea bør 

prioritere sit CSR-arbejde efter figur 4.5.1, idet denne prioritering vil give Nordea den bedste 

mulighed for at opnå størst værdi, og dermed en business case for arbejdet med CSR i 

Nordea. 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 103 af 147 

 

Figur 4.5.1. Prioritering af Nordea‟s CSR-arbejde 

 

  Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur illustrerer, hvordan Nordea‟s enkelte CSR-områder er fordelt med henblik 

på, om det har stor eller lille indvirkning på den finansielle performance (den lodrette akse), 

og om det har stor eller lille indvirkning på at skabe andre værdier (den vandrette akse). Jo 

større værdi det enkelte CSR-område kan skabe, desto højere bør dette område prioriteres af 

Nordea.  

 

Det blev tidligere fremført, at Nordea‟s CSR-arbejde med ‟Responsible credits‟ og ‟Returns 

with responsibility‟ kan have en positiv indvirkning på den finansielle performance. Ved at 

have en målrettet investeringsprofil mod ‟CSR-investeringer‟ kan Nordea undgå tab på 

virksomheder, hvor der påføres store erstatningskrav i forbindelse med uansvarlighed. Med 

henblik på udlån kan der komme en øget indtægt i forbindelse med forbedret kreditrisiko 

styring, ved højere udlånsrenter på risikobehæftede udlån. Denne indtægt kommer som følge 

af en forbedret mulighed ved prisfastsættelsen af et udlån. Da det i denne forbindelse 

yderligere blev fastlagt, at Nordea‟s arbejde med disse to kerneområder også giver værdi i 

form af bedre brand og omdømme, skal disse CSR-områder placeres øverst til højre i høj 

prioritering i figur 4.5.1. Ydermere blev det fastlagt, at ‟Satisfied customers are core‟ og ‟It‟s 

all about people‟ danner grundlag for Nordea‟s forretning, og dermed for Nordea‟s finansielle 

performance. Disse to CSR-områder betragtes også som kerneområder i Nordea, hvorfor 
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disse områder bør prioriteres højt. Disse CSR-områder bidrager ligeledes til andre værdier for 

Nordea i form af legitimitet, omdømme, brand og risikominimering.  

I denne forbindelse findes det relevant at nævne transparens og klar information, som Nordea 

ikke medtager i CSR-rapporterne, men dette område bør få høj prioritet, og dermed ville dette 

område skulle placeres i høj prioritet, i så fald Nordea arbejdede med dette og rapporterede 

herom. Dette skyldes, at arbejdet med transparens og klar information kan hjælpe samfundet 

med at forebygge en ny finanskrise, og yderligere fandt alle Nordea‟s interessentgrupper, 

dette område for værende af stor betydning for Nordea. 

 

Det blev påpeget, at Nordea‟s arbejde med at reducere omkostningerne til CO2, affald, vand, 

el og papir inden for CSR-området ‟Running our business‟ kan bidrage til den finansielle 

performance, og yderligere blev det også fastlagt, at dette kan bidrage til at forbedre Nordea‟s 

brand og omdømme. Det blev dog i denne forbindelse påpeget i Nordea‟s interessent-

undersøgelse i 2010, at deres interessenter ikke vurderede arbejdet med disse aktiviteter, som 

værende vigtige, og derfor har ‟Running our business‟ fået mellem prioritet i figur 4.5.1. 

Området er placeret øverst til venstre, idet området ‟Running our business‟ kan give en ”stor” 

finansiel performance, idet aktiverne er kvantificerbare, og dermed er det muligt at se en 

finansiel værdi. Dermed ikke sagt, at det giver en stor finansiel værdi, men det er muligt at 

kvantificere. ‟Running our business‟ er yderligere placeret øverst til venstre, idet ‟andre 

værdier‟ ikke vurderes til at være store for dette område, og derfor kan dette CSR-område 

ikke placeres nederst i højre hjørne i figur 4.5.1. 

 

De øvrige områder, placeret nederst til højre for mellemprioritering, kan således ikke 

kvantificeres, og derfor er det ikke muligt at placere disse øverst til højre i modellen, da disse 

ikke har ”stor” finansiel performance. Derimod viser analysen, at alle områderne kan bidrage 

med andre værdier, og disse områder skal derfor have en mellem prioritet, idet disse på 

længere sigt kan bidrage med andre værdier end finansiel performance og evt. til den 

finansielle performance på lang sigt. CSR-områdernes indflydelse på den finansielle 

performance, ROE, kan dog ikke kvantificeres, hvorfor CSR-områderne ikke kan placeres i 

høj prioritet. CSR-områderne placeres ikke i samme mellem prioritet som ‟Running our 

business‟, idet der eksisterer flere ‟andre værdier‟ for disse CSR-områder end for ‟Running 

our business‟. 
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Det eneste CSR-område, som er placeret i lav prioritet, er Nordea‟s arbejde med ‟GRI Index‟. 

Dette skyldes til dels, at arbejdet med ‟GRI‟ ikke har nogen effekt på den finansielle 

performance. ‟GRI‟ er en måde, hvorpå Nordea kan vise sit arbejde med CSR og angive en 

værdi af arbejdet, men det blev i analysen af ‟GRI Index‟ angivet, at der er mange andre 

faktorer, der har indflydelse på omgivelsernes opfattelse af Nordea‟s CSR-arbejde, og ikke 

udelukkende vurderer arbejdet ud fra Nordea‟s rapporteringsniveau inden for ‟GRI‟. På 

baggrund af dette vurderes ‟GRI‟ ikke som at give stor værdi til Nordea eller til den 

finansielle performance, hvorfor ‟GRI Index‟ er placeret i lav prioritet. Det er også blot et 

rapporteringsværktøj, men placeringen illustrerer, at dette værktøj ikke skal tillægges meget 

vægt fra Nordea‟s side i henhold til de to business cases.  

 

4.6 DELKONKLUSION 

Nordea har udarbejdet CSR-rapporter fra 2008-2010. Disse områder blev samlet og 

anskueliggjort i en tabel, tabel 4.2.1. Tabel 4.2.1 blev anvendt til at besvare underspørgsmål 

4, 5 og 6. 

4. Hvordan skal en business case for Nordea’s arbejde med samfundsansvar defineres? 

Begrebet business case for Nordea‟s arbejde med samfundsansvar blev i den økonomiske 

analyse defineret på to måder. Den første business case eksisterer, når der er en positiv 

korrelation mellem Nordea‟s arbejde med samfundsansvar og Nordea‟s finansielle 

performance, ‟CSR & finansiel performance‟. Den finansielle performance blev målt ved 

brug af ROE, og det blev i denne forbindelse fastlagt, at ROE består af underliggende 

faktorer, herunder OG og AOH.   

En business case for arbejdet med CSR kan også defineres til arbejdet med CSR kan formå at 

bidrage til en virksomhed med andre værdier.
 
Denne definition giver Nordea mulighed for at 

opdage flere muligheder for CSR end definitionen om, at CSR skal betale sig. Følgende 

værdier kan opnås ved at arbejde med CSR: omdømme- og brandværdi, legitimitet og 

risikominimering, og der kan således foreligge en business case i form af andre værdier for 

arbejdet med CSR, ‟CSR & andre værdier‟. 

5. Foreligger der en business case for Nordea’s arbejde med samfundsansvar? 
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Det er kun arbejdet ‟Running our business‟, der kan kvantificeres som en direkte 

omkostningsbesparelse eller som en omkostningsforøgelse.‟Running our business‟ kan ikke 

påvirke de samlede driftsomkostninger markant, idet den mulige besparelse er lille i forhold 

til de samlede omkostninger, og således kan dette område ikke øge ROE markant. 

Nordea‟s arbejde med ‟Returns with responsibility‟, ‟Responsible Credits‟ og ‟Engaging with 

society‟ giver muligheden for en positiv eller negativ indflydelse på den finansielle 

performance, men dette kan ikke fastlægges. Der foreligger ikke en business case for ‟CSR 

og finansiel performance‟, idet ‟Running our business‟ kun er et CSR-område ud af mange 

CSR-områder i Nordea, hvor en mulig business case kan analyseres. Der foreligger ikke en 

business case, idet flere områder ikke har indflydelse på den finansielle performance, ROE. 

 

Der foreligger en business case for ‟CSR & andre værdier‟. ‟Andre værdier‟ for Nordea‟s 

arbejde med samfundsansvar er, omdømme, brand, legitimitet og risikominimering. Alle 

Nordea‟s CSR-områder bidrager med flere ‟andre værdier‟ med undtagelse af ‟Running our 

business‟ og ‟GRI Index‟. Nordea kan dog ikke synliggøre ‟Andre værdier‟, idet Nordea ikke 

må indregne disse værdier som et immaterielt aktiv i den finansielle balance. Værdien af 

Nordea‟s arbejde med samfundsansvar kan dermed ikke konkretiseres, det kan blot anføres, 

at arbejdet kan skabe en værdi, og i denne forstand eksisterer der en business case. Denne 

business case er mere langsigtet og usikker, hvilket ikke er lige så fordelagtig for Nordea, 

som hvis der forelå en business case på kort sigt, at arbejdet var synligt i ROE. 

 

6. Hvordan bør Nordea prioritere arbejdet med samfundsansvar? 

Nordea bør prioritere CSR.områderne ‟Responsible credits‟, ‟Returns with responsibility‟, 

‟Satisfied customers are core‟ og ‟It‟s all about people‟ med høj prioritet. Dette skyldes, at 

disse CSR-områder er en del af Nordea‟s kerneforretning, samt at alle områderne bidrager 

med ‟andre værdier‟. Yderligere kan CSR-områderne også bidrage til den finansielle 

performance.  

Områderne „Engaging with our stakeholders‟, „Anti corruption‟ og „Engaging with society‟ 

bør få mellem prioritet, idet alle områderne tilfører ‟andre værdier‟, men ingen af områderne 

tilfører værdi til den finansielle performance. „Running our business‟ skal i denne forbindelse 

også have mellem prioritet, idet dette er det eneste område, hvor arbejdet kan måles i den 
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finansielle performance, men dette kan ikke tilføre lige så mange ‟andre værdier‟ som 

områderne ‟Engaging with our stakeholders‟, ‟Anti corruption‟ og ‟Engaging with society‟.  

Nordea‟s arbejde ‟GRI Index‟ bør få lav prioritet, idet arbejdet hverken bidrager til den 

finansielle performance, og værdien af ‟andre værdier‟ kan ikke entydigt defineres. Denne 

prioritering vil give Nordea den bedste mulighed for at opnå størst værdi, og dermed en 

business case. 
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5. CSR: ”SPILD” AF AKTIONÆRERNES PENGE? 

I den økonomiske analyse blev det fastslået, at det kun er Nordea‟s CSR-område ‟Running 

our business‟, hvor der eksisterer en målbar forbindelse mellem CSR og den finansielle 

performance, ROE. ROE anvendes også af Nordea‟s ejere til at undersøge, hvordan deres 

investering klarer sig og til at vurdere, hvorvidt der eksisterer bedre muligheder for 

anbringelse af deres penge. Det må i denne forbindelse formodes, at aktionærerne i Nordea 

ønsker, at forrentningen på deres investering bliver så høj som muligt, og dermed at ROE 

bliver så høj som muligt.
358

 Nordea arbejder med CSR, selvom det blev fastlagt, at der ikke 

eksisterer et bevis for, at dette arbejde påvirker den finansielle performance. Det er ifølge 

Friedman spild af aktionærernes penge at investere i CSR, idet dette ikke er en del af en 

virksomheds forretningsområde eller med til at profitmaksimere.
359

 Følgende citat kan 

yderligere indikere, at Nordea modstrider sin egen interesse ved at arbejde med CSR:
360

 

”Unless it creates value for the shareholders, a company can neither grow nor even 

survive.” 

Friedman‟s synspunkt og den økonomiske analyses konklusion er interessant, idet det må 

formodes, at der kan opstå en interessekonflikt mellem aktionærerne og ledelsen i Nordea. 

Ledelsen i Nordea har frivilligt meldt Nordea ind i FN‟s Global Compact, og er derfor 

forpligtet til at følge FN‟s Global Compact‟s ti principper. En interessekonflikt mellem ejerne 

og ledelsen i Nordea betyder, at aktionærerne vil stille spørgsmål til berettigelsen af Nordea‟s 

arbejde med CSR, idet Nordea ikke kan bevise, at arbejdet med CSR giver værdi til ejerne. 

Ved brug af spørgeskemaer og ved en analyse af aktionærerne vil det empirisk være muligt at 

undersøge, om værdierne i arbejde med samfundsansvar har interesse for Nordea‟s 

aktionærer. Dette er dog ikke inden for rammen af nærværende afhandling, hvorfor denne 

problemstilling i det følgende vil diskuteres teoretisk. Den teoretiske diskussion vil tage 

udgangspunkt i principal-agent teorien og dermed diskutere, hvorvidt Nordea‟s arbejde med 

CSR strider imod ejernes interesser.  

 

                                                        
358 Caroll & Shabana (2010, s. 92) 
359 Friedman (s. 2, 1970) 
360 Nordea Annual Report (2010, s. 12) 
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5.1 PRINCIPAL-AGENT TEORI 

Efter principal-agent (P-A) teorien opstår et P-A-forhold, når en agent arbejder på vegne af 

principalen og derfor skal tilgodese principalens interesser. Dermed afhænger principalens 

nytte af agentens adfærd. Der er asymmetrisk information, idet principalen ikke kan se, 

hvilken indsats agenten gør i henhold til principalens interesser.
361

 Dermed har agenten privat 

information om sin indsats. Derudover antages, det at både principalen og agenten handler 

rationelt, som indebærer, at begge parter handler nyttemaksimerende.
362

 I henhold til P-A 

teorien vil ledelsen handle opportunistisk og forfølge mål, der ikke er i principalens 

interesser.
363

 Agenten har således en tendens til at varetage egne interesser frem for 

principalens interesser, agenten og principalen har således forskellige mål.
364

 
 

For at principalen kan få agenten til at varetage principalens interesser, når agenten varetager 

egne interesser, er det nødvendigt at etablere en konstruktion, der kan sikre dette.
365

 

 

Overføres P-A teorien på forholdet aktionær-selskabsledelse vil dette betyde, at aktionærerne 

fremstår som principalen og ledelsen som agenten. Principalen er således virksomhedsejer og 

har stillet kapital til rådighed for agenten ud fra en forventning om en fremtidig pengestrøm.  

Da principalen ønsker højest muligt økonomisk afkast, er det optimalt for principalen, at 

indgå en kontrakt med agenten. For principalen er udfordringen, at udforme denne kontrakt 

således, at agenten får samme interesse som principalen.
366

 Denne kontrakt kan få agenten til 

at optimere i henhold til virksomhedens bedste og hjælpe til, at agentens og principalens 

interesser bliver sammenfaldende.   

 

5.2 P-A TEORI I NORDEA 

Principalen er aktionærerne i Nordea, der som ejere fokuserer på virksomhedens økonomiske 

afkast. Agenten er i denne sammenhæng ledelsen i Nordea, der skal formå at handle i 

overensstemmelse med principalens interesser og dermed optimere afkastet.  

                                                        
361 Bregn (2007, s. 117) 
362 Bregn (2007, s. 117) 
363 Djursø & Neergaard (2006, s. 150) 
364 Bregn (2007, s. 117) 
365 Møller & Nielsen (2004, s. 61) 
366 Djursø & Neergaard (2006, s. 150) 
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I forhold til CSR og ROE må det anses som fordelagtigt for aktionærernes interesse, at CSR 

kan afspejles i ROE og dermed bidrage til en øgning i ROE. Dette er illustreret i 

nedenstående graf.  

 

        Figur: 5.2.1: Korrelation mellem CSR og ROE 

 

                       Kilde: Egen tilvirkning 

Grafen skal blot illustrere en positiv korrelation mellem ROE og CSR. Værdi op af den 

lodrette akse er udtryk for værdien af ROE, og den vandrette akse illustrerer arbejdet med 

CSR. Grafen viser, at jo mere arbejde med samfundsansvar, des bedre bliver ROE 

tilsvarende. Værdierne på akserne er blot til at illustrere, at der er en korrelation mellem CSR 

og ROE, og disse angiver ikke faktuelle værdier.  Forholdet viser, at der er en korrelation 

mellem ROE og CSR og således, at CSR er af betydning for værdien af ROE. Der eksisterer 

dermed et link mellem Nordea‟s arbejde med samfundsansvar og den finansielle 

performance. I tilfælde af ovenstående korrelation mellem ROE og CSR vil ledelsen i Nordea 

være i stand til at retfærdiggøre Nordea‟s arbejde med samfundsansvar over for aktionærerne, 

idet arbejdet skaber en målbar værdi for aktionærerne.  

Det skal påpeges, at ovenstående eksempel er yderst usandsynligt, og for at dette scenarie kan 

realiseres, er det en nødvendighed, at der opfindes nye indregningsmetoder, der er i stand til 

at indregne Nordea‟s CSR-arbejde. 

 

Det blev fastslået i den økonomiske analyse, at det CSR-område, som kan give positiv værdi 

til ROE er, ‟Running our business‟ ved reducering af vand-, papir-, el- og CO2-forbrug. 
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Nordea kan i denne forbindelse arbejde med at reducere disse aktiviteter og dermed komme 

nærmere ovenstående positive korrelation.
367

  

Eftersom det kun er Running our business, der kan give positiv værdi til ROE, fandt den 

økonomiske analyse, at der ikke eksisterer en korrelation mellem ROE og CSR. Forholdet 

mellem ROE og CSR i Nordea kan derfor illustreres på følgende måde:              

                      Figur 5.2.2: Ikke korrelation mellem CSR og ROE 

 

                  Kilde: Egen tilvirkning 

Grafen illustrerer, at det ikke er muligt at se en korrelation mellem CSR og ROE i Nordea. 

Dette er blot en illustration af, at det ikke er muligt at måle en værdi for CSR eller analysere 

en udvikling for CSR i Nordea. Værdien for CSR er derfor tilfældigt og uafhængigt angivet i 

ovenstående diagram.  

 

Eftersom aktionærernes interesse er, at Nordea profitmaksimerer og øger ROE, må det 

formodes, at ovenstående forhold ikke findes ideelt fra aktionærernes synspunkt.  

Aktionærerne kan ikke måle værdien af Nordea‟s arbejde inden for CSR og kan samtidig 

ikke se værdien af deres indskud i virksomheden. Det må i denne forbindelse bemærkes, at 

aktionærerne har svært ved at definere ledelsens indsats med arbejdet for CSR, idet værdien 

af arbejdet ikke kan måles. Der opstår således et P-A problem mellem ledelsen i Nordea og 

aktionærerne. For at analysere dette P-A problem vil aktionærernes og ledelsens interesser for 

arbejdet med samfundsansvar i Nordea i den følgende analyse diskuteres. 

                                                        
367 Det blev fremført i den økonomiske analyse at denne reducering kun havde en lille indflydelse på de 
samlede driftsomkostninger i Nordea og dermed ROE. 
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5.2.1 AKTIONÆRERNES (PRINCIPALENS) INTERESSER 

Aktionærernes interesse er, at Nordea profitmaksimerer, og dermed øger ROE. Aktionærerne 

er interesseret i at få et højt afkast på deres investering i Nordea.  

Det findes relevant at dele aktionærerne op i risikoaverse og risikovillige for at analysere 

aktionærernes interesser.  

En risikoavers aktionær ønsker ikke at løbe en høj risiko ved en investering i Nordea. 

En risikovillig aktionær er derimod villig til at løbe en større risiko for at maksimere sin 

investering i Nordea.  

Ud fra dette synspunkt må det formodes, at en risikoavers aktionær vil foretrække, at Nordea 

investerer i aktiviteter, der kan øge ROE med mindst mulig risiko. Dette betyder, at når en 

risikoavers aktionær ikke kan se værdien af CSR i ROE, vil denne aktionær ikke mene, at 

Nordea skal bruge penge på at arbejde med og investere i CSR. Derimod vil en risikovillig 

aktionær være villig til at løbe en større risiko i forbindelse med CSR, og dermed være mere 

interesseret i den uvisse værdi af CSR.  

 

På trods af, at Nordea‟s arbejde med CSR ikke kan måles i ROE, blev det fastslået, at 

arbejdet alligevel kan give værdi i form af brand, omdømme, legitimitet og risikominimering.  

Det blev i den økonomiske analyse fremhævet, at nogle investorer finder det værdifuldt, at 

virksomheder arbejder med samfundsansvar.
368

 Det blev beskrevet, at disse investorer ville 

foretrække at investere i ”gode” virksomheder, og dermed ikke kun have fokus på 

profitmaksimering. Dette kan ligeledes være gældende for aktionærerne i Nordea, eftersom 

CSR-arbejdet i Nordea kan bidrage til, at Nordea ikke skader sit brand eller omdømme og 

således fremstår som en ansvarlig bank. En aktionær i Nordea kan ligeledes opnå en ”feel 

good” effekt ved at vide, at investeringen i Nordea er samfundsansvarlig. Derudover kan det 

formodes, at en aktionær kan finde det troværdigt, at en bank handler ansvarligt, og 

aktionæren kan have en formodning om, at denne ansvarlighed også er afspejlet i de 

finansielle aktiviteter i banken, og dermed er risikoen for en konkurs mindre. Dette er en 

relevant betragtning, idet den økonomiske analyse fremhævede, at interessenternes, herunder 

aktionærernes, ønske er, at Nordea skal levere transparens og klar information, hvilket kan 

skyldes den finansielle krise, hvor bankerne handlede uansvarligt, og hvor mange banker gik 

konkurs.  

                                                        
368 Se den økonomiske analyse afsnit 4.4.3. ’Returns with responsibility’ herunder afsnit 4.4.3.2 ’CSR & 
andre værdier – business case’. 
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Værdierne for Nordea‟s arbejde må således betragtes som at være af interesse for både en 

risikoavers og risikovillig aktionær. Dog må det diskuteres hvilken en af interesserne, der 

findes mest relevant for aktionæren, profitmaksimering eller en ansvarlig investering. 

Eftersom arbejdet med samfundsansvar ikke kan bidrage til ROE og dermed ikke kan øge 

aktionærernes afkast, må det formodes, at arbejdet med samfundsansvar i det store hele ikke 

falder i aktionærernes interesse, idet dette arbejde ikke formår at leve op til interessen om 

profitmaksimering. 

 

5.2.2 NORDEA’S LEDELSES (AGENTENS) INTERESSER 

Nordea‟s ledelse har valgt, at Nordea skal arbejde med samfundsansvar. Dette er gjort i form 

af forskellige soft law-tiltag, som Nordea‟s medlemskab af FN‟s Global Compact og 

retningslinjerne for ansvarlige investeringer, SRI.
369

 Ledelsen giver dermed udtryk for, at 

Nordea som finansiel virksomhed skal udvise et samfundsmæssigt ansvar og handle derefter. 

Medlemsskabet af FN‟s Global Compact er frivilligt, hvilket betyder, at Nordea, som anført i 

den juridiske analyse, skal rapportere om deres arbejde samt fremskridt med CSR. De 

forskellige soft law-tiltag, som Nordea foretager sig, må indikere, at ledelsen finder arbejdet 

med samfundsansvar vigtigt og værdifuldt for Nordea. Det kan yderligere formodes, at 

ledelsen arbejder med CSR for at undgå, at der vil blive lovgivet om CSR. 

I denne henseende kan det påstås, at aktionærerne har sværere ved at forstå forskellige soft 

law- initiativer inden for CSR, idet disse ikke kan måles og ikke er lovpligtige. Derimod må 

det formodes, at aktionærerne bedre kan forholde sig til, at Nordea følger hard law. I så fald, 

det generelt var lovpligtigt at arbejde med CSR, må det formodes, at aktionærerne må have 

en større forståelse for arbejdet på trods af den manglende målbare værdi.  

 

Ledelsen i Nordea kan ligeledes agere risikovilligt eller risikoavers. I denne henseende vil det 

betyde, at en risikovillig ledelse vil investere i projekter, hvor afkastet ikke er forudsigeligt, 

eftersom det ikke er ledelsens penge, der anvendes til projekterne. Ledelsen kan således være 

mere villig til at engagere sig i arbejdet med samfundsansvar eller andre risikofyldte 

projekter. Er ledelsen derimod risikoavers, må dette medføre, at ledelsen er mere 

tilbageholdende med at investere i projekter med en høj risiko, og dermed kan dette betyde, at 

nogle investeringer, der vil gavne aktionærerne, således ikke bliver udført.  

                                                        
369 Nordea’s soft law-tiltag er nævnt i tabel 4.2.1 Nordea’s CSR-rapporter 2008-2010 i afsnit Our 
Commitments. Soft law-tiltagene er delt op i internal commitments og external commitments. 
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Ledelsen i Nordea arbejder med samfundsansvar, men dermed kan det ikke afgøres, hvorvidt 

ledelsen er risikovillig eller risikoavers, dette må bero på motiverne hos ledelsen for at 

arbejde med samfundsansvar. Eftersom CSR ikke kan måles i ROE, kan der således være 

andre faktorer, der har indflydelse på ledelsens valg af at arbejde med CSR. 

 

Nordea‟s arbejde med samfundsansvar kan til dels skyldes, at ledelsen i Nordea ikke kun har 

interesse i at tilgodese aktionærerne, principalen, men også andre interessenter til Nordea, 

hvilket kommer til udtryk i citatet fra Tabel 4.2.1, Nordea‟s CSR-rapporter 2008-2010, under 

år 2008, ‟Engaging with our stakeholders‟: 

”Our shareholders and customers are the external stakeholder groups that are most 

important to us” 

Således tænker ledelsen ikke kun på at profitmaksimere, men også på at tilgodese andre 

interessenter såsom den anden vigtige interessentgruppe, kunderne. Nordea‟s omdømme er af 

væsentlig betydning for at tiltrække kunder, og i den økonomiske analyse er det belyst, at 

CSR kan skabe værdi for Nordea‟s omdømme. Ledelsen må således betragte det som en god 

investering for at tiltrække og fastholde kunder. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de 

soft law-tiltag, som Nordea foretager sig, også forpligter til, at disse bliver efterlevet af 

Nordea, og i så fald dette ikke lykkedes for Nordea, må det formodes at gå ud over deres 

omdømme. Dermed kan det diskuteres, om de forskellige soft law tiltag, der egentlig ikke er 

bindende, kan gå hen og få karakter af at være ”hard” i den forstand, at disse kan skade 

Nordea‟s omdømme og dermed forretning.   

 

I den økonomiske analyse blev det angivet, at Nordea‟s arbejde med CSR kan bidrage til at 

risikominimere.
370

 Dette er således et motiv hos ledelsen for at udføre forskellige CSR-

aktiviteter, idet det kan hjælpe Nordea til at analysere, hvorvidt en virksomheds forretning er 

ansvarlig. Denne risikominimering bidrager således også til, at Nordea ikke skader sit brand 

og omdømme. 

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ovenstående værdier ikke kan øge ROE, og der kan 

derfor eksistere modstridende interesser i ledelsen. Dette må forstås således, at nogle i 

                                                        
370 Se den økonomiske analyse, afsnit 4.4.3 ’Returns with responsibility’, herunder afsnit 4.4.3.2 ’CSR & 
andre værdier – business case’. 
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ledelsen udelukkende vil forfølge målsætningen om at øge ROE, hvorimod andre vil være 

interesserede i, at Nordea skal arbejde med CSR. 

 

Ovenstående diskussion af principalens og agentens interesser viser, at det er svært at 

definere entydige interesser for begge parter. Dette skal forstås således, at alle aktionærer 

ikke kan formodes at have en entydig interesse; profitmaksimering, og det kan yderligere 

antages, at ikke alle i ledelsen har interesse for at arbejde med CSR. Hverken Nordea eller 

aktionærerne kan kvantificere Nordea‟s arbejde med CSR, og kan dermed ikke fastlægge de 

”gode” CSR-aktiviteter for Nordea. Den asymmetriske information må i denne forbindelse 

være diskutabel, idet det er svært at definere gode CSR-aktiviteter, og dermed kan det ikke 

fastlægges, at agenten har flere informationer end principalen. 

 

Det er dermed svært at fastslå, om ovenstående diskussion kan underbygge P-A teorien i 

henhold til spørgsmålet om, hvorvidt ledelsens arbejde med samfundsansvar ”spilder” 

aktionærernes penge. Det kan dog fastlægges, at eftersom aktionærernes primære fokus er på 

ROE, vil Nordea‟s arbejde med CSR være i strid med den interesse. 

 

5.2.3 KONTRAKTEN MELLEM PRINCIPALEN OG AGENTEN 

Eksisterer der et P-A problem mellem aktionærerne og ledelsen i Nordea for arbejdet med 

samfundsansvar, kan dette løses ved en incitamentskontrakt, som formår at specificere en 

belønning til agenten for hvert resultat, som principalen kan observere.
371

 Denne kontrakt 

skal dermed medføre, at agenten vil handle i overensstemmelse med principalens mål. 

Kontrakten skal være attraktiv nok for agenten samt indeholde incitamenter til, at agenten 

handler bedst muligt i overensstemmelse med principalens ønsker.
372

 Denne kontrakt 

forudsætter dog, at resultatet af agentens arbejde er målbart. Arbejdet med CSR er ikke 

målbart og derfor ikke muligt at måle værdien for at afstemme aktionærernes mål i forhold til 

ledelsens adfærd. Det må derfor formodes, at det er svært for aktionærerne at opstille en 

incitamentskontrakt for CSR, idet udfaldet ikke kan måles, og dermed kan en belønning ikke 

observeres.
373

 Aktionærerne kan dog opstille en gunstig incitamentskontrakt, der vil få 

Nordea‟s ledelse til at fokusere på at reducere papir-, vand-, el-, affald- og CO2-forbrug. På 

                                                        
371 Bregn (2007, s. 117) 
372 Bregn (2007, s. 118), the incentive constraint & the participation constraint. 
373 Crane, m.fl. (2008, s. 146) 
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denne måde vil Nordea øge fokus på det CSR-område, som kan kvantificeres og dermed have 

en påvirkning på ROE.  

Ønsker aktionærerne, at ledelsen i Nordea skal fokusere mere på at øge ROE, må disse 

dermed formå at tilbyde en gunstig kontrakt til ledelsen, der får disse til at fokusere mere på 

målbare aktiviteter end CSR-aktiviteter. Kontraktens aflønning må således afhænge af, om 

ledelsen er risikovillig eller risikoavers. I henhold til P-A teorien må aktionærerne tilbyde en 

risikovillig ledelse en løn, der afhænger direkte af udviklingen i ROE.
374

 Er ledelsen således 

risikoavers, må aktionærerne tilbyde ledelsen en større forventet værdi af det usikre beløb 

end den faste løn, en risikopræmie.
375

  

 

5.3 DELKONKLUSION 

Overstående afsnit analyserede og diskuterede Nordea‟s arbejde med CSR i forhold til 

aktionærerne i Nordea. Dette blev diskuteret ved brug af P-A teori. Følgende vil samle 

ovenstående diskussion og dermed besvare afhandlingens underspørgsmål 7. 

7. Kan Nordea’s arbejde med samfundsansvar forenes med aktionærernes interesser? 

Nordea‟s arbejde med samfundsansvar kan ikke påvirke den finansielle performance, og der 

kan derfor opstå en interessekonflikt mellem Nordea‟s ledelse og aktionærerne i Nordea. 

Denne interessekonflikt opstår, eftersom Nordea‟s arbejde med samfundsansvar ikke kan øge 

ROE, og dermed ikke kan bidrage til at Nordea profitmaksimerer.  

Aktionærerne kan ikke måle værdien af Nordea‟s arbejde inden for CSR eller se værdien af 

deres indskud i virksomheden. Aktionærerne har derfor svært ved at definere ledelsens 

indsats for arbejdet med CSR. Nordea kan ligeledes ikke kvantificere den finansielle værdi 

for arbejdet med CSR, hvorfor hverken aktionærerne eller ledelsen kan fastlægge de ”gode” 

CSR-aktiviteter for Nordea. Hvorvidt der eksisterer asymmetrisk information i forholdet 

mellem aktionærerne og ledelsen, er derfor diskutabelt. Det er yderligere svært at definere 

entydige interesser for aktionærerne, idet disse både kan have interesse i at profitmaksimere 

samt, at Nordea er ansvarlig. Det er svært at definere entydige interesser for ledelsen, idet 

ledelsen ligeså kan have interesse i at øge ROE, men have en interesse i at handle ansvarligt, 

idet dette giver andre værdier til Nordea. Det kan derfor ikke entydigt fastlægges, om der er 

et P-A problem i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt ledelsens arbejde med samfundsansvar 

                                                        
374 Bregn (2007, s. 118) 
375 Bregn (2007, s. 118) 
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”spilder” aktionærernes penge. Eksisterer et P-A problem, er det svært for aktionærerne at 

lave en incitamentskontrakt for CSR, idet udfaldet ikke kan måles, og dermed kan en 

belønning ikke observeres. Aktionærerne kan dog opstille en gunstig incitamentskontrakt, der 

vil få Nordea‟s ledelse til at fokusere på at reducere papir-, vand-, el-, affald- og CO2-

forbrug. På denne måde vil Nordea øge fokus på det CSR-område, som kan kvantificeres og 

dermed påvirke ROE. Den mulige effekt af sådan en kontrakt må formodes at være lille. Skal 

aktionærerne derimod få ledelsen til at forfølge deres primære fokus, at øge ROE, må 

aktionærerne tilbyde en gunstig kontrakt til ledelsen, der får ledelsen til at fokusere mere på 

målbare aktiviteter end CSR-aktiviteter. Det kan dog fastlægges, at eftersom aktionærernes 

primære fokus er på ROE, vil Nordea‟s arbejde med CSR være i strid med den interesse. 
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6. KONKLUSION 

Gennem en kombination af en retsdogmatisk og økonomisk analyse er det i denne afhandling 

søgt at fastlægge, hvordan NBD skal efterleve BPEN § 135, og om der foreligger en business 

case for arbejdet med samfundsansvar i Nordea. Det er ligeledes ved en retsøkonomisk 

analyse søgt at fastlægge, om arbejdet med samfundsansvar i Nordea falder i ejernes 

interesse.  

Det blev i den retsdogmatiske analyse fastlagt, at det ene formål for BPEN § 135 er at få 

virksomhederne til at løse samfundsmæssige udfordringer, og dermed få Danmark til at stå 

stærkere internationalt, hvilket er udtryk for et retspolitisk hensyn. Det andet formål er, at 

virksomhederne vil skabe bedre forretningsmuligheder gennem forretningsdrevet ansvar og 

dermed kombinere samfundsansvar med virksomhedens kerneforretning.  

NBD er en finansiel virksomhed i Danmark jf. LFV § 1 jf. LFV § 5, stk. 1, nr. 1. Dette 

betyder, at NBD ligeledes er omfattet af BPEN jf. BPEN § 1. NBD har ikke værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og er derfor ikke direkte omfattet 

af BPEN § 135. NBD udarbejder sin årsrapport efter IFRS, og NBD er derfor forpligtet til at 

rapportere om samfundsansvar efter BPEN § 135 jf. IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

virksomheder § 4, stk. 1. NBD er et datterselskab til NBAB, og idet NBAB udarbejder en 

CSR-rapport for hele koncernen Nordea, som medlem af FN‟s Global Compact, skal NBD 

ikke selv udarbejde en redegørelse for samfundsansvar jf. BPEN § 135, stk. 6, nr. 2. CSR-

rapporten for koncernen Nordea finder anvendelse i dansk ret som NBD‟s lovpligtige 

redegørelse for samfundsansvar efter BPEN § 135. NBD er kun omfattet af BPEN § 135, stk. 

6, nr. 2, hvis NBAB i det pågældende år lever op til sin forpligtelse om at udarbejde en CSR-

rapport samt offentliggør denne. I så fald dette ikke sker, vil NDB selv være forpligtet til at 

udarbejde en CSR-rapport efter BPEN § 135, stk. 2. I denne situation kan NBD blive pålagt 

en bøde for grov overtrædelse jf. BPEN § 149, stk. 1, hvis ikke NBD selv rapporterer om 

samfundsansvar efter BPEN § 135, stk. 2.  

CSR er ikke entydigt defineret, og det er overladt til virksomhederne selv at fortolke, hvordan 

CSR skal forstås, og dermed skal CSR forstås som frivilligt. I BPEN § 135 er der således kun 

defineret et oplysningskrav, ved brug af regulering, hard law, og oplysningskravet er dermed 

omfattet af den offentlige ret. Det er overladt til virksomhederne at selvregulere og dermed 

bestemme, hvordan oplysningskravet skal opfyldes ved brug af soft law, hvilket er 



Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 119 af 147 

 

virksomhedens politikker, der er omfattet af privatretten. Selvregulering er derfor et vigtigt 

element i opfyldelsen af BPEN § 135, idet bestemmelsen ligger mellem hard law og soft law. 

Formår virksomhederne ikke at reflektere over arbejdet med CSR, vil formålet for BPEN § 

135 ikke blive opfyldt, og bestemmelsen vil ikke have samfundsmæssig værdi. 

 

I den økonomiske analyse blev det fastlagt, at begrebet business case kan defineres på to 

måder, ‟CSR & finansiel performance ‟ og ‟CSR & andre værdier‟. Den første business case 

eksisterer, når der er en positiv korrelation mellem Nordea‟s arbejde med samfundsansvar og 

Nordea‟s finansielle performance, ROE. Den anden business case foreligger, når Nordea‟s 

CSR-arbejde bidrager med værdi i form af omdømme- og brandværdi, legitimitet og 

risikominimering. 

‟Running our business‟ er det eneste CSR-område, hvor der kan bevises en korrelation 

mellem CSR-arbejde og finansiel performance. ‟Running our business‟ har kun begrænset 

indflydelse på den finansielle performance, og eftersom der ikke er flere af Nordea‟s CSR-

områder, der har indflydelse på ROE, eksisterer der ikke en business case for ‟CSR & 

finansiel performance‟. 

Der eksisterer derimod en business case for ‟CSR & andre værdier‟, idet Nordea‟s CSR-

arbejde bidrager med værdi i form af omdømme- og brandværdi, legitimitet og 

risikominimering. Denne business case er mere langsigtet og usikker, hvilket ikke er lige så 

fordelagtig for Nordea, som hvis der forelå en business case på kort sigt, at arbejdet var 

synligt i ROE. 

Nordea bør prioritere ‟Responsible credits‟, ‟Returns with responsibility‟, ‟Satisfied 

customers are core‟ og ‟Its all about people højest, idet disse CSR-områder kan tilføre Nordea 

størst værdi. CSR-områderne ‟Running our business‟, „Engaging with our stakeholders‟, 

„Anti corruption‟ og „Engaging with society‟ bør få mellem prioritet, og ‟GRI Index‟ bør få 

lav prioritet. Denne prioritering vil give Nordea den bedste mulighed for at opnå størst værdi 

og dermed en business case. 

Ejerne kan dog ikke se værdien af Nordea‟s CSR-arbejde, hvorfor ejerne ikke kan afstemme 

ledelsens indsats for CSR i forhold til egne interesser. Ejernes interesse for Nordea‟s CSR-

arbejde er ikke entydig, idet ejerne både kan have interesse i at Nordea profitmaksimerer, 

samt at Nordea er ansvarlig og dermed en interesse i ‟CSR & andre værdier‟. Ejernes 

primære interesse er profitmaksimering, hvorfor Nordea‟s CSR-arbejde ikke falder i ejernes 

interesse.  
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7. FORKOTELSER 

AOH  Aktivernes omsætningshastighed 

BPEN  Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler-

selskaber m.fl.
 
  

CEO  Chief Executive Officer 

COP15   15
th

 Conference of the Parties (Klimakonference)  

COP  Communication on Progress  

CSI  Customer Satisfaction Index 

CSP  Corporate Social Performance 

CSR  Corporate Social Responsibility 

CO2  Carbon Dioxid 

DI  Driftsindtægter 

DO  Driftsomkostninger 

EP  The Equator Principles 

ERAT  The Environmental Risk Assessment Tool  

ESI  Employee Satisfaction Index 

Evt.  Eventuelt 

EU/EØS  Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde   

E&S  Erhvervs & Selskabstyrelsen 

FGEAR  Finansiel Gearing 

FN  Forenede Nationer 

GRI  Global Reporting Initiative 

IAS  International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

IGO  Inter-governmental organizations  

KLD  Kinder Lynderberg Domini Index 

LFV  Lov om finansiel virksomhed 

M&W  Margolis & Walsh 

mEur  Millioner Euro  

M.fl.  Med flere 

M.h.t.  Med hensyn til 

NBAB  Nordea Bank AB (publ) 

NBD  Nordea Bank Danmark A/S 

NEF  Nordea Environmental Footprint 

NGO  Non-governmental organizations 

OG  Overskudsgraden 

P-A  Principal-Agent 

ROE  Return on Equity 

ROIC  Return on Invested Capital 

S.  Side 

Stk.  Styk  

SL  Selskabsloven 

SPRAT  The Social and Political Risk Assessment Tool  

SRI  Social Responsible Investments 

UN  United Nations 

UNPRI  United Nations Principles for Responsible Investments 

ÅRL  Årsregnskabsloven 
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http://www.lomax.dk/index.asp?vi=2&ci=3&undergruppe=069au5f&varegruppenavn=Xerox+kopipapir
http://www.lomax.dk/index.asp?vi=2&ci=3&undergruppe=069au5f&varegruppenavn=Xerox+kopipapir
http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE665990/forbrugerraadet-lang-vej-til-gennemskuelige-banker/
http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE665990/forbrugerraadet-lang-vej-til-gennemskuelige-banker/
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar+i+Nordea/1117842.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar/Samfundsm%C3%A6ssigt+ansvar+i+Nordea/1117842.html
http://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/csr/miljoe-samfund
http://www.unglobalcompact.org/Languages/danish/index.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
http://www.dieh.dk/etisk_handel/internationale_initiativer_og_standarder/fn_global_compact/
http://www.dieh.dk/etisk_handel/internationale_initiativer_og_standarder/fn_global_compact/
http://www.unpri.org/principles/
http://www.oem.dk/publikationer/2005/vaekstredegoerelse-2005
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Årsrapport 2010 – Nordea Bank Danmark. Link: 

http://www.nordea.com/Investor+Relations/Regnskaber/Lokale+regnskaber+Danmark/78506

2.html  

 

Direktiver 

Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 

3, litra g), om konsoliderede regnskaber (koncernregnskabsdirektivet). 

 

Lovbekendtgørelser 

Bekendtgørelse af Årsregnskabsloven (ÅRL) LBK nr. 395 af 25/5/2009. Herved 

bekendtgøres årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, med de 

ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, § 63 i lov nr. 468 af 17. juni 

2008, lov nr. 516 af 17. juni 2008, § 166 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1403 

af 27. december 2008. 

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø LBK nr. 1072 af 07/09/2010. Herved bekendtgøres 

lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, med de ændringer, der 

følger af lov nr. 300 af 19. april 2006, lov nr. 175 af 27. februar 2007, § 29 i lov nr. 512 af 6. 

juni 2007, § 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, lov nr. 559 af 17. juni 2008, lov nr. 1395 af 

27. december 2008, § 7 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 1272 af 16. december 

2009, og lov nr. 508 af 19. maj 2010. 

Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter (lov om CO2 kvoter) LBK nr. 1222 af 15/10/2010. 

Herved bekendtgøres lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 9. maj 2008, med 

de ændringer, der følger af § 18 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 1267 af 

16. december 2009. 

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og 

finansiering af terrorisme (lov om hvidvaskning af penge) LBK nr. 389 af 15/04/2011. 

Hermed bekendtgøres lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og 

finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009, med de ændringer, 

der følger af § 9 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, § 3 i lov nr. 1553 af 21. december 2010 og § 2 i 

lov nr. 1556 af 21. december 2010. Den bekendtgjorte lovtekst i § 16, stk., 1, § 16, stk. 2, 

§ 16, stk. 3, nr. 2, og § 16, stk. 5, træder i kraft efter økonomi- og erhvervsministerens 

nærmere bestemmelse, jf. § 3 i lov nr. 512 af 17. juni 2008 om ændring af lov om 

http://www.nordea.com/Investor+Relations/Regnskaber/Lokale+regnskaber+Danmark/785062.html
http://www.nordea.com/Investor+Relations/Regnskaber/Lokale+regnskaber+Danmark/785062.html
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forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov 

om finansiel virksomhed. 

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (lov om miljøbeskyttelse), LBK nr. 879 af 

26/06/2010. Herved bekendtgøres lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 

22. december 2006 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 172 af 12. marts 2008, § 1 i 

lov nr. 173 af 12. marts 2008, § 1 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, § 10 i lov nr. 508 af 17. juni 

2008, § 1 i lov nr. 509 af 17. juni 2008, § 27 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 

97 af 10. februar 2009, lov nr. 251 af 31. marts 2009, § 1 i lov nr. 460 af 12. juni 2009, § 1 i 

lov nr. 513 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 1383 af 21. december 2009, § 2 i lov nr. 1519 af 27. 

december 2009, § 2, nr. 1, 5, 6 og 10, i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og nr. 1-11, 15, 16 og 18-

22, i lov nr. 653 af 15. juni 2010.  

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LFV) LBK nr. 1125 af 23/09/2010. Hermed 

bekendtgøres lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, 

med de ændringer, der følger af § 1, nr. 1-5, 7-11, 13, 16-18, 20-60, 62-78 og 80-85, i lov nr. 

579 af 1. juni 2010, § 26 i lov nr. 697 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 721 af 25. juni 2010 og 

§ 16 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. 

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (SL). LBK nr. 322 af 

11/04/2011. Herved bekendtgøres lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber 

(selskabsloven) med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 159 af 16. februar 2010, § 20 i 

lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1557 af 21. 

december 2010. Lovens bestemmelser suppleres af midlertidige bestemmelser, som er fastsat 

i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om 

aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). 

Bekendtgørelser 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 

BKG nr. 17 af 11/01/2011 (BPEN). I medfør af § 188, stk. 3, § 196, § 341, stk. 4, og § 373, 

stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, 

som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010. 

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder 

omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 
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virksomheder)I medfør af § 183, stk. 6, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008. BEK nr. 1306 af 16/12/2008. 

 

Bemærkninger 

LFF2008-2009.1.5, Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for 

samfundsansvar i større virksomheder) 

 

Betænkning 

LFB2008-2009.1.5, Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 

(Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Betænkning afgivet af 

Erhvervsudvalget d. 27. november 2008. 

 

Andet 

Anbefalinger for god selskabsledelse. April 2010. Komiteen for god selskabsledelse. 

COM (2002) 347 final, Communication from the Commission concerning Corporate Social 

Responsibility – A Business Contribution to Sustainable Development. 02.07.2002. 

COM (2006) 136 final, Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the 

Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social 

Responsibility. 22.03.2006. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens. December 2010. Redegørelse for Samfundsansvar – 

praktisk vejledning & inspiration. Erhvervs- og selskabsstyrelsens Center for 

Samfundsansvar.  

Finansforbundet. 2009. CSR i den finansielle sektor – et inspirationskatalog for tillidsvalgte i 

Finansforbundet. August 2009. www.finansforbundet.dk 

Implementering af Global Compact – Et inspirationshæfte. 2005. KPMG. København K: 

Udenrigsministeriet, Erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand. Frederiskberg Bogtrykkeri. 

Kom (2001) 366 endelig, GRØNBOG – Fremme af en europæisk ramme for en virksomheds 

sociale ansvar. 18.07.2001. 

 

http://www.finansforbundet.dk/
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Møder samt mail korrespondancer 

Mødenotat: Per Sørensen, Senior Manager i Nordea Bank Denmark A/S, Group Credit DK, 

Credit & Industry Analysis. (Bilag 8) per.sorensen@nordea.com 

Mødenotat: Vesa Oksanen, Director, Environmental Specialist in Nordea Bank. (Bilag 9) 

vesa.oksanen@nordea.com  

Mødenotat: Rasmus Werner Nielsen, Head of Group Finance. Tidligere ansvarlig for 

implementering af CSR i Danske Bank. (Bilag 11) rasmus.werner@nordea.com 

Tlf. møde med Liisa Jauri, Head of Corporate Social Responsibility, Nordea. 

liisa.jauri@nordea.com 

Møde med Lotte Dueholm, juridisk sekretær i Nordea Bank Danmark. 

lotte.dueholm@nordea.dk 

 

Ekstern Litteratur 

Barnett, Michael L. 2007. Stakeholder Influence Capacity and the Variability of Financial 

Returns to Corporate Social Responsibility. I: Academy of Management Review, 2007, Vol. 

32, No. 3. S. 794-816. 

Buhmann, Karin. 2010. CSR-rapportering som refleksiv ret – Årsregnskabsloven CSR-

redegørelseskrav som typeeksempel. I: Juristen, nr. 4 2010. DJØF. S. 104-113. 

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, Regeringen maj 2008. 

http://www.samfundsansvar.dk/sw60604.asp  

Vogel, David J. 2005. Is there a Market for Virtue? The Business Case for Corporate Social 

Responsibility. I: California Management Review, Summer 2005, Vol. 47, Issue 4. S. 19-45. 
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9. BILAG 

Bilag 1 – FN’s Global Compact principper 

FN’s Global Compact principper (engelsk): 

Source: http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html  

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere 

of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the 

environment and anti-corruption: 

Human Rights 

 Principle 1: Businesses should support and respect the protection of 
internationally proclaimed human rights; and 

 Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.   

Labour 

 Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining; 

 Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 
 Principle 5: the effective abolition of child labour; and 
 Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 

occupation.   
  

Environment 

 Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to 
environmental challenges; 

 Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental 
responsibility; and 

 Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 
technologies.    

Anti-Corruption 

 Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including 
extortion and bribery.  

FN’s Global Compact principper (dansk):  

Kilde: 
http://www.dieh.dk/etisk_handel/internationale_initiativer_og_standarder/fn_global_compact

/  

http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle1.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/Principle2.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/labour.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle3.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/Principle4.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle5.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle6.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/environment.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle7.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle8.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle9.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/anti-corruption.html
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle10.html
http://www.dieh.dk/etisk_handel/internationale_initiativer_og_standarder/fn_global_compact/
http://www.dieh.dk/etisk_handel/internationale_initiativer_og_standarder/fn_global_compact/


Kandidatafhandling - Cand.merc.(jur.) & Cand.merc.aud. 2011 
Rapportering om Samfundsansvar i Nordea Bank Danmark A/S – Er der en business case? 

Josefine Risum Christiansen & Christian Anders Elkjær  

 

Side 132 af 147 

 

FN Global Compact er baseret på internationale konventioner inden for 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.  

 
De 10 principper i Global Compact: 
 
Menneskerettigheder  

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder; og  

2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 

Arbejdstagerrettigheder  

1. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling;  

2. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og  
3. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og  
4. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 

Miljø  

1. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;  
2. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og  
3. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

Anti-korruption  

1. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning 
og bestikkelse. 
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Bilag 2 – Main Agreement 

Nedenstående er et uddrag fra Nordea‟s standardaftale for indkøb.  

Structure of the Main Agreement 

Any and all modifications to the Procurement General Terms and/or any Procurement Specific Terms shall, in order to be valid, 

be set out in Appendix Deviations unless explicitly stated in the relevant Procurement Specific Terms that an amendment may 

be made in the Procurement Object Description or another specified Appendix. In case of discrepancies between Appendices 

and the Procurement General Terms and/or any Procurement Specific Terms, the Appendices shall prevail. In case of 

discrepancies between the appendices, they shall prevail in the order stated below. 

 

Appendices (“Appendix/Appendices”):  

Tick-off applicable Appendices (if not ticked-off, the Appendix shall apply):   

Appendix 1 - Deviations from Procurement General Terms/Procurement Specific Terms (“Appendix 

Deviations”) ...........................................................................................................................................................................  Yes  No  

Appendix 2 - Contract and Supplier Management (“Appendix Contract and Supplier Management”)  ....................................  Yes  No  

Appendix 3 - Confidentiality Undertaking Template (“Appendix Confidentiality Undertaking”)  ................................................  Yes  No  

Appendix 4 - E-Commerce (“Appendix E-Commerce”)  ..........................................................................................................  Yes  No  

Appendix 5 - Procurement Object Description (“Appendix Procurement Object Description”)  ................................................  Yes  No  

Appendix 6 - Charges (“Appendix Charges”) .........................................................................................................................  Yes  No  

Appendix 7 - CSR Appendices  Yes   

Other: ___________________________ ..............................................................................................................................  Yes  No  
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Bilag 3 – Brev fra 92-gruppen 

Kilde: 

http://www.92grp.dk/cms/92/92grpmener/Andre%20emner/08Brev_Regeringens_CSRstrateg

i_til_erhverspolitiske_ordfoerere_okt_2008.pdf  

 

Til medlemmerne af  

Folketingets Erhvervsudvalg  

Folketinget Christiansborg  

Den 7. oktober 2008 

 

Ang. behovet for konkretisering og klare kriterier i forbindelse med 

regeringens ”Strategi for virksomhedernes samfundsansvar”  

 

Kære erhvervspolitiske ordførere 

 

Vi har i 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling med interesse fulgt arbejdet med 

regeringens ”Strategi for virksomhedernes samfundsansvar”. Vi mener, at forpligtende regler 

og retningslinjer for virksomhedernes samfundsansvar er af afgørende betydning for en 

bæredygtig udvikling i en globaliseret verden.  

 

Vi noterer os derfor med tilfredshed, at regeringen i ”Strategi for virksomhedernes 

samfundsansvar” fra maj 2008 har indskrevet en rapporteringsforpligtelse. Men vi savner en 

konkretisering og skærpelse af forslaget i form af klare kriterier for, hvilke dele af 

virksomhedernes produktionskæder – leverandører mv. - der er omfattet af rapporterings-

pligten - samt opstilling af fælles rapporteringsregler og -indikatorer, som styrker både 

gennemsigtigheden af virksomhedernes arbejde med samfundsansvar og sammenlignelighed 

og operationalitet.  

 

Klare kriterier og fælles indikatorer er centrale for at etablere et fælles sæt spilleregler for 

virksomhederne i deres CSR bestræbelser, hvilket vil udgøre et langt stærkere incitament for 

virksomhederne til at være proaktive i forhold til CSR. Dette må forventes på sigt at udgøre 

en konkurrencemæssig fordel for danske virksomheder.  

 

I andre lande i Europa, blandt andet Storbritannien, er der gennemført lovgivning, hvor der er 

lagt ekstra vægt på miljøforhold, virksomhedernes ansatte, sociale forhold i lokalsamfundene 

og risici i virksomhedernes leverandørkæder. Danmark er således langt fra front-løber på 

området, og vi opfordrer til, at man fra dansk side lærer af andre landes erfaringer, og vælger 

en mere ambitiøs og progressiv tilgang.  

 

Et internationalt udgangspunkt for danske virksomhedernes arbejde med samfundsmæssigt 

ansvar er Global Compact, og netop i relation til rapportering har Global Compact sammen 

med Global Reporting Initiative (GRI) udarbejdet vejledning om sammenhængen mellem 

Global Compacts principper og GRIs indikatorer.  

 

I Sverige er der indført lovkrav til statsejede virksomheder om at rapportere ved brug af 

GRI1. Danmark kan med fordel fortsætte i dette spor ved at kræve, at danske virksomheders 

rapportering om indikatorer baseres på GRI. 

http://www.92grp.dk/cms/92/92grpmener/Andre%20emner/08Brev_Regeringens_CSRstrategi_til_erhverspolitiske_ordfoerere_okt_2008.pdf
http://www.92grp.dk/cms/92/92grpmener/Andre%20emner/08Brev_Regeringens_CSRstrategi_til_erhverspolitiske_ordfoerere_okt_2008.pdf
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Som et første skridt på vejen til forpligtende og effektive regler foreslår vi derfor konkret, at 

der i forbindelse med strategien for virksomhedernes sociale ansvar lovgives og vejledes om:  

 

a) at virksomhederne som minimum bør tilslutte sig Global Compact  

b) at virksomhederne skal rapportere ifølge GRI niveau A1 (alle indikatorer på 

højeste niveau) senest 3 år efter loven træder i kraft.  

 

Vi er vidende om, at den internationale vejledning fra ISO om samfundsmæssigt ansvar, som 

forventes færdig i 2010, i øjeblikket forventes at udkomme i en certificerbar dansk udgave 

medio 2009. I fald der bliver inkluderet tilstrækkelige kriterier i denne ISO vejled-ning, kan 

det blive relevant at anbefale og tilskynde virksomheder til at søge en sådan certificering. 

 

I forlængelse af rapporteringspligten mener vi også, at der er behov for en styrkelse af 

håndhævelsesmulighederne overfor virksomheder, der ikke lever op til miljømæssige, sociale 

og menneskeretlige forpligtelser, særligt i relation til danske virksomheder der opererer i 

udlandet. Uden en sådan styrket håndhævelsesmulighed vil strategien sand-synligvis ikke 

have den nødvendige effekt. Vi håber, at I som ordførere vil medtage vores synspunkter i 

jeres behandling af de kommende lovforslag om virksomhedernes CSR rapportering og 

indgår gerne i dialog herom.  

 

Med venlig hilsen  

Troels Dam Christensen  

På vegne af følgende organisationer, der samarbejder i og omkring 92-gruppen – Forum for 

Bæredygtig Udvikling:  
 

Afrika Kontakt Amnesty International 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk International Bosætningsservice 

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark 

Det Økologiske Råd 

FN-forbundet 

Folkekirkens Nødhjælp 

IBIS 

Kvindernes U-landsudvalg 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Natur og Ungdom 

Nepenthes 

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net 

Organisationen for Vedvarende Energi/OVE 

U-landsforeningen Svalerne 

WWF Verdensnaturfonden 

 

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og 

udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden. 92-

gruppen består af: Afrika Kontakt, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 

Jægerforbund, Dansk International Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, 

Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-

landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, 

Nepenthes, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende 

Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen Ibis, WWF Verdensnaturfonden. 
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Bilag 4 – ROE i Nordea 

 

Udvikling af ROE: 2001-2010. 

 

Kilde: Tal fra Nordea Annual report 2005 og fra Nordea Annual report 2010. Egen tilvirkning. 
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Bilag 5 – Du-Pont Pyramiden 

 

 

 

Kilde: Elkjær & Hjulsager, (2008, s. 229) 

Det skal bemærkes, at ovenstående figur blot indeholder dele af Nordea‟s omsætningsaktiver 

og anlægsaktiver. Yderligere skal det bemærkes, at det blot er dele af Nordea‟s 

driftsindtægter og driftsudgifter, som er fremhævet i figuren. 
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Bilag 6 – Nordea’s Interessenter 

 

 

 

Kilde: Nordea’s CSR report 2010, s. 14 
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Bilag 7 - The Principles for Responsible Investment (PRI) 

 

Source: http://www.unpri.org/principles/  

1 We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making 

processes. 

Possible actions: 

Address ESG issues in investment policy statements 

Support development of ESG-related tools, metrics, and analyses 

Assess the capabilities of internal investment managers to incorporate ESG issues  

Assess the capabilities of external investment managers to incorporate ESG issues  

Ask investment service providers (such as financial analysts, consultants, brokers, research 

firms, or rating companies) to integrate ESG factors into evolving research and analysis  

Encourage academic and other research on this theme 

Advocate ESG training for investment professionals 

2 We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and 

practices. 

Possible actions: 

Develop and disclose an active ownership policy consistent with the Principles 

Exercise voting rights or monitor compliance with voting policy (if outsourced) 

Develop an engagement capability (either directly or through outsourcing) 

Participate in the development of policy, regulation, and standard setting (such as promoting 

and protecting shareholder rights) 

File shareholder resolutions consistent with long-term ESG considerations  

Engage with companies on ESG issues 

Participate in collaborative engagement initiatives 

Ask investment managers to undertake and report on ESG-related engagement 

3 We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest. 

Possible actions: 

Ask for standardised reporting on ESG issues (using tools such as the Global Reporting 

Initiative)  

Ask for ESG issues to be integrated within annual financial reports  

http://www.unpri.org/principles/
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Ask for information from companies regarding adoption of/adherence to relevant norms, 

standards, codes of conduct or international initiatives (such as the UN Global Compact) 

Support shareholder initiatives and resolutions promoting ESG disclosure 

4 We will promote acceptance and implementation of the Principles within the 

investment industry. 

Possible actions: 

Include Principles-related requirements in requests for proposals (RFPs) 

Align investment mandates, monitoring procedures, performance indicators and incentive 

structures accordingly (for example, ensure investment management processes reflect long-

term time horizons when appropriate) 

Communicate ESG expectations to investment service providers  

Revisit relationships with service providers that fail to meet ESG expectations  

Support the development of tools for benchmarking ESG integration  

Support regulatory or policy developments that enable implementation of the Principles  

5 We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles. 

Possible actions: 

Support/participate in networks and information platforms to share tools, pool resources, and 

make use of investor reporting as a source of learning 

Collectively address relevant emerging issues  

Develop or support appropriate collaborative initiatives 

6 We will each report on our activities and progress towards implementing the 

Principles. 

Possible actions: 

Disclose how ESG issues are integrated within investment practices  

Disclose active ownership activities (voting, engagement, and/or policy dialogue) 

Disclose what is required from service providers in relation to the Principles  

Communicate with beneficiaries about ESG issues and the Principles 

Report on progress and/or achievements relating to the Principles using a 'Comply or 

Explain'
1
 approach 

Seek to determine the impact of the Principles 

Make use of reporting to raise awareness among a broader group of stakeholders 
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Bilag 8 – Mødenotat Per Sørensen 

 

Mødenotat d. 26. april 2011  

Hvor: Nordea Bank Danmark, Christianshavn 

Med: Interview med Per Sørensen, Senior Manager i Nordea Bank Denmark A/S 

Group Credit DK, Credit & Industry Analysis.  

Formål med mødet: At få et indblik i arbejdet med corporate lending og herunder Nordea‟s 

selvudviklede værktøjer ERAT og SPRAT samt CSR i Nordea koncernen. 

Følgende er fremhævet pointer fra mødet med Per Sørensen. 

 Per mener at arbejdet med CSR ud fra et risk-perspektiv overordnet handler om kredit 

risiko og operationel risiko og at undgå at komme i pressen. 

 Per fortæller om et nyt initiativ om reputation risk application, der er en database, 

hvor Nordea har købt licenser til at følge med i hvad der sker på store kunder, det er 

primært med fokus på lån. 

 ERAT og SPRAT bliver forklaret og deres anvendelse. Det er nordiske værktøjer, der 

anvendes på corporate kunder i Nordea med et konsolideret engagement på mDKK 5 

og derover.  

 SPRAT anvendes af analytikerne og udover det kigger de også i årsrapporterne.  

 Der skal være en risici for at anvende ERAT og SPRAT – Group Credit følger 

retningslinjerne for anvendelse af ERAT og SPRAT: 

Alle erhvervskunder  mDKK 5 = obligatorisk at udfylde ERAT/SPRAT 

Alle erhvervskunder < mDKK 5 = anvendes hvor det vurderes nødvendigt (fx 

benzinstationer) 

 Den yderste konsekvens ved en uansvarlig virksomhed er at Nordea ikke vil lave 

forretning med den, dette sker dog sjældent. Virksomheder har som regel godt styr på 

det og virksomhederne skal have kigget på CSR. 

 Det skal være et meget ekstremt tilfælde før Nordea opsiger en låneaftale. Nordea 

reagerer på pressen og derefter går de i dialog med virksomheden og giver dem en 

chance for at rette op. 

 Per mener størrelsen er en væsentlig betydning og location. 

 Virksomheder i Danmark, producerer og sælger i Danmark ikke så store risici. 

 Der er årlig genforhandling med virksomhederne og foretager vurdering igen. 

 Der er ikke et punkt i låneaftalerne, der hedder CSR og dermed ikke en 

opsigelsesklausul på baggrund af CSR. 

 Dog ved store internationale aftaler, mener Per at CSR står nævnt. 

 Per kan ikke sige generelt om der er en koalition mellem overholdelse af 

tilbagebetaling og CSR. 

 Per mener Nordea også udøver CSR for at beskytte deres brand, hvilket ikke står 

nævnt i rapporten. 

 Hvis en bank ikke har CSR-politikker er der virksomheder, som ikke vil låne penge.  

 Per mener der er tale om en politisk drevet agenda på CSR. 

 Spørgsmål til Per Sørensen: Tror du på at der er en Business Case i rapportering om 

samfundsansvar for Nordea? Ikke rigtig, det handler om beskyttelse af brand. 
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Bilag 9 – Mødenotat Vesa Oksanen 

 

Date: June 10
th

, 2011 

Name: Vesa Oksanen 

Position: Director, Environmental Specialist in Nordea Bank 

Below are answers by Vesa Oksanen to Christian Elkjær and Josefine Risum 

Christiansen’s questions concerning CSR in Nordea. Christian approached Nordea with 

these questions as part of their final thesis at Copenhagen Business School. 

 

1. What is your responsibility/role concerning the Equator Principles? 

Answer:  I review environmental and social issues of projects falling under scope of the 

Equator Principles (EP) and participate in environmental and social risk management related 

to EP Projects if needed. I‟m responsible for keeping the Nordea‟s Equator Principles process 

instructions up to date. 

 

2. What is your experience with CSR in Nordea? 

Answer: I joined Nordea six months ago, so my experience of CSR in Nordea is limited to 

that rather short period. I have seen, that Nordea does extensive work in its direct CSR issues. 

In CSR issues of actual financing cases, Nordea utilises the ERAT and SPRAT tools and 

completes reviews according to the Equator Principles. Nordea‟s CSR function helps our 

business units to live up to our various commitments in the actual financing cases when 

needed.   

See also our CSR-report: 

http://www.nordea.com/sitemod/upload/Root/www.nordea.com%20-

%20uk/AboutNordea/csr/csr_2010_uk.pdf 

 

3. Do you think CSR is fully implemented in the business areas and subsidiaries? 

Answer: I do not unfortunately have the means to observe all Nordea‟s business areas and 

subsidiaries in this regard and that is not my job in Nordea. One piece of assurance in this 

respect is, that our CSR report has been audited by KPMG, which an external party. 

 

4. Do you see any challenges with CSR in Nordea, since Nordea’s business units are 

in different countries? 

http://www.nordea.com/sitemod/upload/Root/www.nordea.com%20-%20uk/AboutNordea/csr/csr_2010_uk.pdf
http://www.nordea.com/sitemod/upload/Root/www.nordea.com%20-%20uk/AboutNordea/csr/csr_2010_uk.pdf
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Answer: I do not see material challenges for CSR because of this; it is normal business to 

have operations in different countries. Of course we have to take into account cultural etc. 

differences existing within our area of operations; e.g. between the Nordic area and Russia. 

 

5. What are the main challenges with the Equator principles? 

Answer: Equator Principles (EP) are applied to single projects, which may be large, 

technically complex undertakings with multitude of environmental and social risks. For more 

about the EP, see: http://www.equator-principles.com/ 

The EP projects may differ clearly from each other. The main challenges are in the more 

difficult projects where it is important, that project company avoids, mitigates and manages 

material environmental and social risks effectively. 

You can see numbers of the EP projects, which Nordea has reviewed during the last years on 

this page: 

http://www.nordea.com/About+Nordea/Corporate+Social+Responsibility/Responsible+stand

ards/How+Nordea+works+with+Equator+Principles/1475562.html 

Because of our business strategy, numbers of EP projects tends to be small. Bulk of our 

lending is corporate lending where we apply the ERAT and SPRAT tools. 

 

6. Do you have specific guidelines for them in every country, or how does it work? 

Answer: All the EP Projects are reviewed according one same set of guidelines. 

 

7. Do you see any value in using the Equator Principles? 

Answer: There is definitely value in the EPs. They are an important environmental and social 

risk management tool for us in project financing business. 

 

8. Do you see any value in CSR for Nordea? 

Answer: Yes, I see value in CSR for Nordea. CSR is a natural thing for Nordea, which is a 

bank with Nordic values. Also our stakeholders expect us to perform on the CSR front. In the 

long run for Nordea, there is no other option than to have proper CSR work.  

This question has many aspects. One aspect is, that according to some studies, proper CSR 

performance is also financially beneficial. See for example the attached report “Corporate 

Environmental Management and Credit Risk”, which bases on information of companies in 

USA.  

http://www.equator-principles.com/
http://www.nordea.com/About+Nordea/Corporate+Social+Responsibility/Responsible+standards/How+Nordea+works+with+Equator+Principles/1475562.html
http://www.nordea.com/About+Nordea/Corporate+Social+Responsibility/Responsible+standards/How+Nordea+works+with+Equator+Principles/1475562.html
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9. Do you have any examples of situations where the Equator Principles have made a 

difference? 

Answer:  As noted earlier, I have rather short history in Nordea. Therefore list of EP cases I 

have reviewed is not long yet. But, yes I know for example one case where the EP review 

brought to our attention two important risks, which were unknown prior to the EP analysis to 

parties of that transaction. Mitigation of these risks was possible after that. 

 

10. Do you see the different cultures as a challenge for the work of CSR? 

Answer: Cultural differences may pose some challenges for CSR work, but I do not see such 

challenges as major ones. 

 

11. Do you think Nordea should do something to improve the implementation of 

CSR in the subsidiaries? 

Answer: Yes, we see a need to improve performance in CSR issues continuously as world 

goes forward. 

 

12. Do you think CSR contribute to better business opportunities? – Do you see a 

business case for CSR (that Nordea can improve ROE or income)? 

Answer: New business opportunities rise e.g. in financing of renewable energy and cleantech 

companies. If conclusions presented e.g. in the report “Corporate Environmental 

Management and Credit Risk” hold, we might expect perhaps better ROE if we do proper 

CSR work, but impact on ROE might be difficult to prove. Avoiding reputational problems is 

also important here. 

 

13. Do you think CSR could damage Nordea?  

Answer: It would be better to say, that not doing CSR could damage Nordea. Damage could 

happen e.g. if we entered into reputational problems, because of improper CSR work. In rare 

cases our client company‟s cash flows could deteriorate significantly because of e.g.  

environmental liability related expenses or because of production facility closure caused by 

underperformance in these issues. 

 

14. Do you think it would damage Nordea not to work with CSR? 
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Answer: See question 13. 

 

15. How do you think CSR contribute most valuable to Nordea? (risk minimization, 

brand, reputation, lower costs etc.) 

Answer: If we do it right, CSR contributes to all of the factors you mention: reputation, 

brand, risk minimization and lower costs. It is also important, that our employees can be 

happy with Nordea‟s approach to CSR so, that they consider our business to be on 

sustainable basis in CSR issues too. 
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Bilag 10 – Employee Satisfaction Survey results (ESI) 

 

2008 

 

Kilde: Nordea CSR report 2008, s. 14 

 

2009 

 

Kilde: Nordea CSR report 2009, s. 19 

 

2010 

 

 

Kilde: Nordea CSR report 2010, s. 33 
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Bilag 11 – Mødenotat Rasmus Werner Nielsen 

 
D. 26. april 2011  
Hvor: Nordea Bank Danmark, Christianshavn 
Med: Interview med Rasmus Werner Nielsen, Head of Group Finance. Tidligere 
ansvarlig for implementering af CSR i Danske Bank. 

Formål med mødet: At få et indblik i CSR i en bank samt hvordan Rasmus arbejdede 
med det i Danske Bank og hans syn på CSR i Nordea. 

 Til at starte med fortæller Rasmus om CSR i Danske Bank. De fokuserede på fire 
områder: medarbejdere, kunder, samfund og miljø og at dette var bygget op fra 
nedefra. 

 Det er ikke godt at lave CSR oppe fra 
 Rasmus mener ikke kunder giver noget. 
 I Danske Bank var CSR god branding før finanskrisen. 
 Yderligere var et godt initiativ i Danske Bank, at der var et advisory board i hvert 

land til at føre CSR ud i koncernen. 
 God branding er godt økonomisk. 
 Reducering i papirforbrug kan ses direkte på bundlinjen.  
 CSR fremstår som tom luft i Nordea. Der er ikke nyheder eller instruktioner om 

CSR aktiviteter på intranettet og CSR virker ikke som en integreret del af Nordea. 
 Rasmus mener ikke, der er nogle der bruger CSR-rapporten. 
 God rapportering er hvor der både er godt og dårligt med. 
 Finansielle produkter der forbedre miljøet kan f.eks. belønnes med en lavere 

rent. Give til byggesektoren hvis godt for miljøet. Det blev afprøvet i Danske 
Bank, men lykkedes ikke. 

 Det er en afvejning mellem at sigte på at undgå dårlig omtale mod kontrol med 
projekterne. 

 Især efter finanskrisen kan det ses, hvilke virksomheder der står ved deres CSR. 
 Det er vigtigt at få bestyrelsen og direktion med i CSR-strategien. 
 Jo mere en virksomhed skriver om sit CSR-arbejde des mere bliver den sat i fare. 
 Undervisning i skolen er et godt initiativ, det giver en finansiel forståelse. 

Dermed højnes forståelsen for renter og det kan specificeres hvor vigtigt det er 
med god rådgivning, så folk undgår at tage hurtiglån.  

 Et godt sted at CSR kan styres fra er HR for de har direkte adgang til direktionen. 
 Spørgsmål til Rasmus: Tror du på at der er en Business Case i rapportering om 

samfundsansvar for Nordea? Nej, men Nordea taber på ikke at have CSR-
politikker, de vinder ikke på det. 

 

 

 

 


