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Forord  

Dette er anden fase af projekt ”Nordic Sustainability Index”. Overordnet 
går hele projektet ud på at kortlægge og beskrive 50 af de nordiske børs-
noterede virksomheder, som fokuserer mest på bæredygtighed og corpo-
rate governance. 

Første fase blev afsluttet med en ekspert-work-shop 8. maj 2003. For-
inden blev der for det første udviklet en ny metode til rating af nordiske 
virksomheders bæredygtighed, inspireret af tilsvarende internationale ra-
ting-metoder. For det andet blev de to mest bæredygtige virksomheder i 
25 brancher kortlagt, med de 500 største børsnoterede virksomheder i 
Sverige, Norge, Finland og Island som udgangspunkt. I realiteten blev det 
kun til 40 virksomheder i alt, da der ikke på daværende tidspunkt kunne 
findes tilstrækkeligt mange kandidater i flere af brancherne. Endelig blev 
de mest bæredygtige virksomheder og deres kursudvikling kædet sam-
men i et nyt aktieindeks, Nordic Sustainability Index. 

Anden fase, som denne rapport markerer afslutningen på, har bestået 
af en nærmere beskrivelse af de 40 bæredygtige virksomheder suppleret 
med ti nye, samt en analyse af deres metoder og initiativer inden for om-
rådet. Formålet er at inspirere andre nordiske virksomheder og institutio-
nelle investorer m.fl. til at integrere social-, miljømæssig- og økonomisk 
bæredygtighed i deres strategi, managementsystemer og rapportering. 

Efter en kort international perspektivering i kapitel 1 redegøres der i 
kapitel 2 for begreber og analysemetode. Kapitel 3 fortsætter med en 
karakteristik af de 50 virksomheder, som indgår i analysen, med fokus på 
nationalitet, størrelse, ejerforhold, branche, markedsforhold samt indtje-
nings- og finansielle forhold. Det understreges, at der nødvendigvis ikke 
er tale om netop de 50 virksomheder, som er kommet længst med 
CSR/bæredygtighed i de nordiske lande, da der i udvælgelsen så vidt mu-
ligt er lagt vægt på en jævn fordeling størrelses- og sektormæssigt.  
På baggrund af en omfattende profil af hver enkelt af de medvirkende 
virksomheder, analyseres det i kapitel 4, hvilke CSR-initiativer de 50 
virksomheder har taget på de forskellige områder.  

Endelig undersøges det i kapitel 5, hvorvidt der er forskel på, hvordan 
de enkelte nationale, størrelses- og sektormæssige virksomhedssegmenter 
har implementeret det nye virksomhedsparadigme. 

Denne anden fase af Nordic Sustainability Index er finansieret af Nor-
disk Ministerråd og Arbejdsmarkedsstyrelsen i Danmark.  

Analysen er gennemført af analyseselskabet GES Investment Services 
Danmark i samarbejde med GES Investment Services International i Sve-
rige. 
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Vi håber, at denne rapport kan være med til at videreformidle nogle af 
de erfaringer, som pionererne inden for CSR/bæredygtighed i Norden har 
høstet og dermed være en støtte til, at endnu flere nordiske virksomheder 
begiver sig ud på samme rejse.  

 
GES Investment Services DK, København, april 200. 
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Sammenfatning 

Formålet med denne analyse er at karakterisere og beskrive 50 af de 
børsnoterede virksomheder i Sverige, Norge, Finland, Island og Dan-
mark, som er kommet længst med bæredygtighed og corporate gover-
nance  

Nogle af virksomhederne er blandt dem, der er længst fremme med 
CSR/bæredygtighed ikke bare i de nordiske lande, men i hele verden. 
Nordisk erhvervsliv er generelt kendt for at være foran, især når det gæl-
der miljø og medarbejderforhold. Denne fortrops initiativer på området er 
derfor velegnet som ledetråd for andre virksomheder, der ønsker at gå i 
samme retning. 

Grundlaget for analysen er en omfattende profilering af hver enkelt af 
de 50 virksomheders faktiske adfærd og ledelsesmæssige beredskab målt 
på omkring 125 parametre. Parametrene er systematiseret ud fra en ma-
trix, som vertikalt består af områderne virksomheden generelt, communi-
ty, kunder, medarbejdere, leverandører, miljø og corporate governance. 
Horisontalt inddeles parametrene i forretningspolitiker, styreprogrammer, 
rapportering, indikatorer og auditering/assurance/verificering.  

Oplysningerne er så vidt muligt godkendt af de medvirkende virk-
somheder.  

I rapporten redegøres der også for, i hvilket omfang virksomhederne i 
enkelte segmenter har implementeret parametrene inden for matrix-
systematikken.  

De store virksomheder er i overtal 

De 50 virksomheder er ikke nødvendigvis dem, som er kommet længst 
med implementering af CSR. I udvælgelsen er der også lagt vægt på en 
vis størrelses- og branchemæssig spredning. Derfor kan det ikke udeluk-
kes, at der findes enkelte andre nordiske virksomheder, som er kommet 
lige så langt. 

Selv om formålet ikke er en rating af de enkelte virksomheder, er det 
slående, at der er meget stor forskel på, hvor langt de udvalgte virksom-
heder er nået. Det strækker sig fra de bedste i verden, til virksomheder, 
som ikke er nået markant længere end andre børsnoterede virksomheder. 
Nordens superliga, når det gælder CSR/bæredygtighed, er således ikke 
meget større end de 10 pct. af de 500 største børsnoterede virksomheder, 
som er udvalgt her. 

Specielt er der ikke mange mindre og mellemstore virksomheder, som 
kan fremvise et markant ledelsesberedskab på området. Der er pionerer i 
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alle virksomhedsstørrelser, helt ned til en markedsværdi på nogle få 
hundrede millioner DKK. Men langt hovedparten tilhører gruppen af de 
allerstørste børsnoterede virksomheder med en markedsværdi på over 10 
milliarder DKK. 

Pionererne findes også i alle brancher. Men de er flest i sektorer med 
høj generel potentiel risiko på miljø- og menneskerettighedsområdet, som 
f.eks. olie- og gasudvinding, forsyning, kemi, papir- og skovindustri, ge-
nerel industri og forbrugsgoder. Derimod er der færre inden for sektorer-
ne finans, sundhed og bioteknologi, IT og telecom. 

Fordelt på lande tyder analysen på, at CSR/bæredygtighed har størst 
forankring i Sverige, mens det ikke har været muligt at finde islandske 
pionervirksomheder. 

Blandt de 50 er der en klar overrepræsentation af virksomheder, som 
operer på de globale markeder. Men også blandt selskaber som fokuserer 
på hjemmemarkedet samt det europæiske og nordamerikanske marked, 
kan der findes virksomheder, som er kommet langt med CSR. 

Endelig har det ikke været muligt at dokumentere en signifikant sam-
menhæng mellem på den ene side CSR/bæredygtighed og på den anden 
side økonomisk indtjening, finansielle nøgletal og forskellige ejerforhold. 

Stærk opbakning til internationale konventioner og 
normer 

Helt overordnet anvender de nordiske virksomheder de mange betegnel-
ser for CSR/bæredygtighed i flæng som betegnelse for nogenlunde det 
samme indhold. Mest anvendt er dog i prioriteret rækkefølge ”etik”, ”bæ-
redygtighed”, ”social ansvarlighed” og ”Corporate Social Responsability” 
(CSR) eller det reducerede begreb ”Corporate Responsability” (CR). Be-
greber som ”Corporate Citizenship” og ”Triple Bottom Line” er derimod 
betydeligt mindre anvendt. 

Når det gælder værdier og politikker, støtter knap halvdelen af virk-
somhederne sig til de 10 principper i FNs Global Compact. 76 pct. for-
pligter sig eksplicit i forhold til ILOs otte kernekonventioner om arbejds-
tagerrettigheder, mens kun godt en tredjedel følger OECDs Guidelines 
for Multinational Entreprises.  
Den mest anerkendte internationale standard på procesområdet, 
AA1000, anvendes  kun af 12 pct. af de 50 nordiske selskaber. Det 
gælder dog halvdelen af de ti nordiske virksomheder, som er kommet 
længst med CSR/bæredygtighed.  

Når det gælder rapportering, erklærer knap halvdelen (48 pct.), at de i 
større eller mindre grad følger den mest anvendte internationale standard 
på området, Global Reporting Initiative (GRI). 44 pct. af de nordiske 
virksomheder udarbejder et supplerende regnskab sammen med det fi-
nansielle regnskab, hvor de generelt redegør for de ikke finansielle for-
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hold. Som oftest benævnes det en bæredygtighedsrapport eller en CSR-
rapport.  

Der er dog en klar tendens til, at stadig flere af de virksomheder, som 
er længst på området, integrerer de finansielle og ikke finansielle para-
metre i en samlet paperback årsrapport, som uddybes på virksomhedens 
website. 

Knap halvdelen af de supplerende rapporter er verificeret af en uaf-
hængig tredjepart. Det drejer sig typisk om en af verdens største revisi-
onsselskaber.  

Generelt er det især de største virksomheder, som søger ”compliance” 
i forhold til de mest anerkendte universelle konventioner, codes of con-
ducts og standarder. Derudover støtter stort set alle de 50 virksomheder 
sig til et sæt individuelle værdier, ofte defineret i dialog med de vigtigste 
stakeholders. 

I CSR-bevægelsens barndom var virksomhedernes arbejde med ikke 
finansielle forhold typisk en-dimentionelt. Nogle virksomheder fokusere-
de f.eks. på miljø, mens andre var mere optaget af sundhedsforhold. Nog-
le virksomheder anså det som vigtigst at forpligte sig overfor internatio-
nale codes of conducts, mens andre lagde mere vægt på at rapportere me-
re eller mindre anekdotisk om deres initiativer på de nye områder. 

I dag bestræber de mest bæredygtige virksomheder sig på at ”komme 
hele vejen rundt” til alle relevante stakeholdergrupper og forankre im-
plementeringen på en systematisk måde. 

Fordelt på stakeholder-grupper viser analysen, at de mest bæredygtige 
nordiske virksomheder fokuserer mest på corporate governance og miljø. 
Mange corporate governance forhold er typisk lovbefalede og hertil 
kommer, at feltet er et af dem, der har fået mest opmærksomhed i de se-
nere år ikke kun i Norden, men også i hele verden. At virksomhederne 
også fokuserer meget på miljø er ikke overraskende i betragtning af, at 
det var et af de første ikke-finansielle områder, som virksomhederne be-
gyndte at interessere sig for. 

Mindst fokus har de 50 nordiske virksomheder derimod på supply 
chain og community. Forklaringen er, at krav til leverandører er det nye-
ste felt inden for CSR/bæredygtighed, og samtidig er det et af de vanske-
ligste at håndtere.  

Hvad angår community, bekræfter denne analyse, at europæiske virk-
somheder er langt mindre fokuserede på engagement i lokalsamfundet, 
velgørenhed og donationer til kulturelle arrangementer m.v. end virk-
somheder i USA. 

Nordiske virksomheder er derimod kendt for at fokusere meget på 
medarbejderforhold. Her er dækningsgraden på de enkelte måleparametre 
næsten lige så høj som på miljøområdet. Især er rapporteringen om styre-
systemer for arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder meget udbredt, mens 
det kniber mere med offentliggørelsen af kvantitative data for f.eks. syge-
fravær og medarbejdertilfredshed. 



12 Nordic Sustainability Index II 

Hvad angår selve implementeringen og forankringen, viser analysen, 
at de 50 nordiske virksomheder er kommet længst med rapporteringen til 
omverdenen. Det gælder igen især på miljø- og corporate governance om-
rådet.  

Ca. 90 pct. af virksomhederne rapporterer om miljøforhold i deres års-
rapporter, på websiten og i lidt mindre grad i specielle miljø- eller bære-
dygtighedsregnskaber. I modsætning til de andre områder er informati-
onsniveauet meget højt på miljøområdet, både når det gælder politik, pro-
grammer og indikatorer samt data. 

På corproate governance området er det gennemgående træk, at virk-
somhederne som følge af lovgivning og andre regler rapporterer om ho-
vedparten af de punkter, analysen måler på – dog ofte kun delvist dæk-
kende. 

Til gengæld er rapporteringen mindst udbredt omkring leverandørfor-
holdene/supply chain. Det gælder specielt data og indikatorer, som viser 
resultaterne af at stille krav til leverandørerne omkring miljø og sociale 
forhold. Rapporteringen omkring medarbejderforhold er også forholdsvis 
dækkende og udbredt, mens det er noget mindre for kunder og communi-
ty-forhold. 

I vid udstrækning har de mest bæredygtige nordiske virksomheder og-
så indført en række styreprogrammer til at implementere værdier og poli-
tik på de enkelte områder. Det gælder især på medarbejder- og miljøom-
rådet. Nærmere bestemt drejer det sig f.eks. om uddannelses- og efterud-
dannelsessystemer, kollektive forhandlinger, medarbejderinvolvering og 
arbejdsmiljø. Inden for miljø drejer det sig især om certificerede miljøle-
delsessystemer som EMAS og ISO 14001 eller mindre omfattende sy-
stemer, som dog indeholder mange af de samme elementer. 

Til gengæld er de nordiske virksomheder ikke nået så langt med for-
melle og klart afgrænsede forretningspolitikker og værdier på flere af om-
råderne. Det gælder især på kundeområdet, hvor f.eks. kun hver femte har 
en forretningspolitik vedrørende produktsikkerhed og marketing. På den 
anden side har langt hovedparten af virksomhederne formuleret en helt 
eller delvist dækkende miljøpolitik. 

Endelig kan det konstateres, at verificeringen (dækker også her over 
assurance og audit) er mest udbredt på miljøområdet. Her har to tredjede-
le af virksomhederne en uafhængig tredjeparts verificering, som er et 
krav for at blive certificeret efter EMAS eller ISO 14001. På leverandør-
området findes et helt eller delvist dækkende verificerings- eller audite-
ringssystem i en tredjedel af virksomhederne. I mange virksomheder dre-
jer det sig dog udelukkende om virksomhedens egen overvågning af, om  
leverandørerne overholder de opstillede krav. De øvrige områder bliver 
generelt kun verificeret, hvis de indgår i en generel bæredygtigheds- eller 
CSR-rapport. Af dem bliver ca. halvdelen verificeret af en uafhængig 
tredjepart. 
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Medicinen er den samme 

Det er udelukkende de største virksomheder med en markedsværdi på 
mere end 10 milliarder DKK, som hidtil har fået verificeret deres supple-
rende ikke-finansielle rapportering.  

I det hele taget er det generelle billede på stort set alle ca. 125 para-
metre, at de største virksomheders implementering er mere omfattende og 
systematisk end den, de mindre og mellemstore står for.  

Det fremgår også af, at ingen af de små og mellemstore virksomheder 
findes på ”top-ti-listen” over de virksomheder, som er kommet længst på 
de 125 målepunkter. Faktisk er kun to af virksomhederne placeret i den 
bedste halvdel af de 50 nordiske virksomheder. 

Generelt er der dog ikke den store forskel på, hvordan de forskellige 
virksomhedsstørrelser håndterer CSR-paradigmet. Det gælder også for de 
forskellige sektorer. Nogle, her især de finansielle virksomheder, er end-
nu ikke nået så langt som de øvrige sektorer. Men der er ikke afgørende 
forskel på, hvordan virksomhederne forsøger at håndtere værdier, syste-
mer, data, rapportering og verificering i forhold til miljø, corporate go-
vernance, kunder, medarbejdere, leverandører, community og andre cen-
trale stakeholdergrupper. På længere sigt må man dog forvente, at 
virksomhederne opprioriterer de områder, som har relativt størst 
betydning for virksomheden og de mest centrale stakeholders. 

De 50 medvirkende virksomheder i analysen er: Fra Sverige: SCA, 
SKF, Scania, Skanska, Volvo, NCC, Ericsson, TeliaSonera, Electrolux, 
H&M, Elanders, Trelleborg, Lindex, AstraZeneca, Gambro, SHB, Nor-
dea, Föreningssparbanken, Castellum og JM. Fra Norge: Norsk Hydro, 
Statoil, Norsk Skog, Håg, Tomra, Telenor, Ekornes, DnB og Storebrand. 
Fra Finland: Nokia, Stora Enso, UPM, Rautaruukki, Wärtisla, Raisio, 
Metso, Tietonator, Elcoteq, Kesko, Uponor og Sampo. Fra Danmark: 
Brdr. Hartmann, Vestas, ISS, TDC, Danisco, Novo Nordisk, NovoZymes, 
Chr. Hansen og Coloplast.  
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1. Perspektivering 

Der er sket meget, siden begrebet ”bæredygtighed” for alvor blev lanceret 
i Brundtlandrapporten for næsten 20 år siden. Nogle år senere blev et helt 
nyt virksomhedsparadigme udkrystalliseret med nye forretningsværdier, 
nye måleindikatorer, et bredere ansvar overfor de mest centrale stakehol-
ders og helt nye offentlige regnskaber. 

For ti år siden blev der over hele verden produceret mindre end 100 
rapporter, som i større omfang fokuserede på ikke finansielle forhold som 
miljø, bæredygtighed, etik, menneskerettigheder m.v. I 1999 var antallet 
femdoblet, og nu er det steget til mere end 1500 registrerede rapporter 
globalt set. 1 

Europa er ledende på rapporteringsområdet med 58 pct. af alle rappor-
ter i perioden 1990-2003. USA og Canada står for 20 pct., det samme gør 
Asien og Australien. Derudover findes de supplerende regnskaber kun få 
steder i nævneværdigt omfangsom f.eks. i Sydafrika og Brasilien. 

Kvalitativt er de største europæiske virksomheders rapportering også 
bedre end de amerikanske og asiatiske. Det skyldes især, at europæerne 
lægger vægt på engagement i forhold til de forskellige interes-
sent/stakeholder-grupper, mens amerikanske virksomheder typisk er mere 
optaget af charity og donationer til lokalområdet. 2 

Ca. 20 pct. af de europæiske ”non-financial-reports” kommer fra de 
nordiske lande. Flere af dem betragtes som blandt de allerbedste i verden. 
I det hele taget er miljøansvarlighed, menneskerettigheder og gode ledel-
sessystemer generelt mere indarbejdet i Nordens største virksomheder 
end i de største europæiske virksomheder generelt.  

Det fremgår bl.a. af, at mens ti procent af de 300 største virksomheder 
i Europa er svenske, norske, finske eller danske, er hele 15 pct. af de 100 
selskaber, som rates til at være bedst til bæredygtighed, nordiske. Heraf 
er ni selskaber svenske, tre norske, to finske og ét dansk, mens ingen 
kommer fra Island. 3 

I fire ud af de ti sektorer, som Europas største virksomheder tilhører, 
er det nordiske virksomheder, som er kommet længst med miljø, menne-
skerettigheder, corporate governance og ansvarlighed overfor medarbej-
dere, kunder og samfundet generelt. 4 
                                                 

1 Association of Chartered Certified Accountants (2004) “Towards transparency: Progress on global 
sustainability reporting 2004”  

2 Association of Chartered Certified Accountants (2004) “Towards transparency: Progress on global 
sustainability reporting 2004”  

3 Analyse foretaget af GES Investment Services 2004 
4 Analyse foretaget af GES Investment Services 2004 



16 Nordic Sustainability Index II 

Hertil kommer, at de nordiske samfund og erhvervsliv generelt er 
kendte for at være langt fremme, når det gælder miljø og medarbejderfor-
hold. 

Men betyder det så, at glasset er halvt fyldt eller halvt tomt? Det 
spørgsmål stiller Standard & Poors, UNEP og SustainAbility i en ny ra-
ting af de 500 bedste ”Sustainability Reports”. 5 

For ”halvt fyldt” taler det, at så mange virksomheder efterhånden be-
skæftiger sig med CSR, bæredygtighed og corporate governance. For 
”halvt tomt” taler det, at et langt større antal selskaber ikke skænker det 
en tanke. 
 

 

 

                                                 
5 Sustainability, UNEP and Standard & Poors (2004) “Risk & Opportunity. Best Practice in Non-

Financial Reporting” 
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2. Metode 

Hovedformålet med denne analyse er at inspirere nordiske virksomheder 
og institutionelle investorer m.fl. til at integrere corporate governance og 
social- og  miljømæssig bæredygtighed i deres strategi og værdier, mana-
gementsystemer og rapportering. De sker gennem en analyse af følgende: 
 
• Hvad karakteriserer 50 af de mest bæredygtige børsnoterede 

virksomheder i Norden mht. nationalitet, størrelse, branche, 
ejerforhold, markedsforhold, indtjening og finansielle nøgletal? Se 
kapitel 3. 

• Hvad har de enkelte virksomheder gjort i praksis, som gør dem til 
førende på området? Se kapitel 4. 

• Hvad karakteriserer de forskellige nationale-, størrelses- og 
banchemæssige virksomhedssegmenters håndtering af 
CSR/bæredygtighed? Se kapitel 5. 

•  
Hensigten med denne analyse er altså ikke, som i lignende internatio-
nale undersøgelser at rate de enkelte virksomheders performance og 
ledelsesmæssige beredskab i forhold til hinanden.  

Det skal også under-
streges, at det ikke nød-
vendigvis er de 50 virk-
somheder som er kommet 
længst med bæredygtig-
hed i Norden, som indgår 
i analysen. Men i udvæl-
gelsen indgår der også 
andre overvejelser f.eks. 
om en vis spredning på 
brancher og  virksomheds-
størrelse. Så selv om de 
50 udvalgte virksomheder 
hører til dem, som fokuse-
rer mest på bæredygtig-
hed, vil der givetvis være enkelte andre virksomheder, der ikke indgår i 
analysen, som er kommet mindst lige så langt.  

Figur 1: Stakeholder model

Kilde: GES DK
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Denne analyse er en opfølgning på første fase af projekt Nordic 
Sustainability Index. Her blev der udviklet en metode til rating af de nor-
diske virksomheders bæredygtighed, inspireret  af andre toneangivende 
SRI-indeks som Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good og Domi-
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nee, samt især de målepunkter som anvendes af SiRiGruppen6, som GES 
Investment International er en del af. Derudover bestod første fase af en 
kortlægning af de to mest bæredygtige virksomheder i 25 hovedbrancher 
– ud af de 500 største børsnoterede virksomheder i Sverige, Norge, Fin-
land, Island og Danmark. Det endelige antal blev kun til 40, fordi der i 
flere brancher ikke kunne findes egnede virksomheder. 

Bæredygtige virksomheder defineres her som virksomheder, der er 
bedre end deres konkurrenter til at drive forretning, som skaber tillid og 
respekt hos kunderne, medarbejderne, aktionærerne, partnerne og andre 
centrale stakeholders 

Når der senere i analysen skrives ”de mest bæredygtige virksomheder 
i Norden”, menes der helt præcist de virksomheder, som fokuserer mest 
på CSR/bæredygtighed i policy, managementsystemer, rapportering m.v. 
Betegnelsen anvendes til trods for at man ikke nødvendigvis der af kan 
slutte, at virksomhederne rent faktisk er de mest bæredygtige ifølge 
Brundtlandsrapportens definition.        

2.1 Virksomhedsudvælgelse 

Analysens bruttounivers er de 500 største børsnoterede virksomheder i 
Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island målt på markedsværdi. De 
10 pct. eller 50 virksomheder som indgår i analysen, er udvalgt på føl-
gende måde:  

Udgangspunktet er de 40 virksomheder, som blev udvalgt i første fase 
af Nordic Sustainability Index. Det drejer sig om de to virksomheder, 
som fokuserer mest på bæredygtighed og corporate governance inden for 
25 brancher. De er suppleret med yderligere ti virksomheder, som også 
vurderes til at være blandt de mest bæredygtige i Norden. I valget er der 
dog også taget hensyn til sikring af en vis branchemæssig og størrelses-
mæssig spredning blandt virksomhederne. 

Forudsætningen for at blive udtaget til en nærmere analyse er, at virk-
somheden har afgivet et offentligt commitment til bæredygtighed, CSR, 
socialt ansvar m.v. i en eller anden form. Begrundelsen er, at initiativerne 
først får forretningsmæssig værdi og virker efter hensigten, når virksom-
hedens vigtigste stakeholdergrupper bliver opmærksom på bestræbelser-
ne. Det betyder dog ikke, at det er nødvendigt at redegøre udtømmende 
for alle strategier og initiativer i offentligheden. 

En anden forudsætning for at komme i betragtning er en generel orien-
tering mod CSR/bæredygtighed. Det er altså ikke tilstrækkeligt at fokuse-
re ensidigt f.eks. på miljø, sundhed eller sociale forhold. 

For at sikre at alle kvalificerede børsnoterede nordiske virksomheder 
kommer i betragtning er der lavet et ekstracheck af nordiske virksomhe-

                                                 
6 www.siricompany.com 
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der, som fremtræder som engagerede i CSR/bæredygtighed i forbindelse 
med Global Compact, GRI, World Council for Business Development, 
samt førende SRI-ratings og -indeks som FTSE4Good, Dow Jones 
Sustainability Index, Ethibel database, SN Bank database, Investin Euro-
top Sustainability m.fl. 

Næste skridt har været udarbejdelsen af en omfattende bæredygtig-
hedsprofil for hver enkelt virksomhed. Den bygger først og fremmest på 
informationer fra websites, regnskaber og supplerende regnskaber. Her-
udover er alle virksomheder så vidt muligt blevet kontaktet for korrektion 
af eventuelle faktuelle fejl og supplering med internt materiale og yderli-
gere informationer. Der stilles således ikke krav om, at en forretningspo-
litik eller et styreprogram er offentligt for, at det tillægges værdi. 

Trods flere henvendelser via mail og telefon har det ikke været muligt 
at få kontakt med alle de medvirkende virksomheder. Efter udarbejdelsen 
af de individuelle virksomhedsprofiler og sikringen af en vis størrelses-
mæssig og branchemæssig spredning er de 50 virksomheder, som indgår i 
analysen, udvalgt. 

De 25 oprindelige brancher er blevet slået sammen til seks nogenlunde 
lige store sektorer for at sikre et tilstrækkeligt antal virksomheder i de 
enkelte segmenter. Sektorfordelingen følger GIGS, men der kan være 
uoverensstemmelser, hvor enkelte virksomheder med lige stor relevans 
kan placeres i flere sektorer. 

Herefter er virksomhederne delt op i henholdsvis store selskaber med 
en markeds- værdi på mere end 10 milliarder DKK, og mindre og mel-
lemstore med en markedsværdi på mindre end 10 mia. DDK. Den relativt 
høje overgrænse på mindre og mellemstore virksomheder skyldes, at der 
ellers ikke ville være tilstrækkeligt mange mindre og mellemstore, som 
lever op til kriterierne. Selv med denne høje grænse er det kun lykkedes 
at sikre en fordeling, hvor ca. en tredjedel af virksomhederne tilhører ka-
tegorien mindre og mellemstore virksomheder. 

 
Tabel .1: De 50 virksomheder i NSI-2 analysen 

 Store virksomheder Mindre og mellemstore virksom-
heder 

1. Materialer og forsyning - Norsk Hydro (N) 
- Statoil (N) 
- SCA (S) 
- Store Enso (F) 
- Norsk Skog (N) 
- UMP (F) 
- Wärtisla (F) 

- Brdr. Hartmann (D) 
- Rautaruukki (F) 
- Raisio (F) 

2. Industri - SKF (S) 
- Scania (S) 
- Vestas (D) 
- Skanska (S) 
- Metso (F) 
- ISS (D) 
- Volvo (S) 

- Håg (N) 
- NCC (S) 
- Tomra (N) 
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 Store virksomheder Mindre og mellemstore virksom-
heder 

3. IT og telecom - Nokia (F) 
- Ericsson (S) 
- Tietonator (F) 
- TDC (D) 
- Telenor (N) 
- TeliaSonera (S) 

- Elcoteq (F) 
 

4. Forbrugsvarer - Electrolux (S) 
- Hennes & Mouritz (S) 
- Danisco (D) 
- Kesko (F) 

- Elanders (S) 
- Trelleborg (S) 
- Lindex (S) 
- Ekornes (N) 
- Uponor (F) 

5. Sundhed og biotek. - AstraZeneca (S) 
- Novo Nordisk (D) 
- Coloplast (D) 
- NovoZymes (D) 
- Gambro (S) 

- Chr. Hansen (D) 
 

6. Finans - SHB (S) 
- Nordea (S) 
- Föreningssparbanken (S) 
- DnB (N) 
- Sampo (F) 
- Storebrand (N) 

- Castellum (S) 
- JM (S) 

Kilde: GES DK  
Note: 1.  Industri indeholder jvf. Gigs-koder også entreprenør- og serviceselskaber. 2. Forsyningsvirksomheden Graninge, 
som var med i NSI-40 udgår, da den ikke længere er børsnoteret. 

Kriterier 

I de senere år er der offentliggjort en række internationale ratings, dels af 
verdens største virksomheders bæredygtighedsfokus og dels af de virk-
somheder, som fokuserer mest på området. Her kan nævnes Accountabili-
tys ”The Accountability Rating”, Corporate Registers “Towards transpar-
ency: Progress on global stability reporting”, og “Risk and Opportunity. 
Best practice in Non Financial Reporting”, udarbejdet af SustainAbility, 
UNEP og Standard & Poors.  

GES Investment Services hovedaktivitet er at udarbejde tilsvarende 
ratings af nordiske og globale virksomheder specielt til institutionelle in-
vestorer. Men sådanne ratings af enkeltvirksomheder er ikke formålet 
med denne analyse. Her drejer det sig ikke om at analysere, hvor godt de 
enkelte virksomheder gør det på enkelte områder, men derimod at kort-
lægge og beskrive hvad de 50 bedste nordiske virksomheder især gør - til 
inspiration for andre virksomheder og investorer m.fl., som ønsker at gå i 
samme retning.  

Det indebærer væsentlige metodemæssige forskelle. Men inspiratio-
nen til at finde frem til de 125 målepunkter, som de 50 nordiske virksom-
heder analyseres ud fra er den stakeholder- ,forankrings- og compliance- 
approach, som ifølge ovenstående undersøgelser præger de globale virk-
somheder, som er længst fremme på CSR- og Corporate governance om-
rådet. Grundfilosofien går igen i de mest fremtrædende internationale 
standarder, guidelines og codes of conducts på området, som f.eks. Glo-
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bal Compact, AA1000 og Global Reporting Iniciative (GRI). Den genfin-
des også i de SRI rating- og analysemodeller, som ligger til grund for Si-
Ri-Gruppen og førende internationale SRI-indeks, og som udgør grundla-
get for den analysemodel, der blev udviklet i første fase af projekt Nordic 
Sustainability Index. 

De 125 parametre eller ”målepunkter”, der her er valgt, kan strukture-
res på matrix-form som i figur 2. 

I den horisontale dimension måles CSR forankringen på fem niveauer: 
 

• Forretningspolitik – dvs. formelle politik-erklæringer, som viser 
hvordan virksomheden har integreret ikke finansielle parametre i 
forretningsstrategi og -værdier. 

• Styreprogrammer – dvs. formelle managementsystemer m.v., som 
viser hvordan virksomheden har implementeret ikke finansielle 
parametre i styresystemer og løbende beslutninger. 

• Rapportering – dvs. offentliggørelse og åbenhed omkring ikke 
finansiel information. 

• Performance indikatorer – dvs. indikatorer og data som viser hvordan 
virksomheden måler den ikke finansielle performance 

• Assurance/audit/verificering – dvs. handlinger  og procedurer, som 
viser, hvordan virksomheden kontrollerer og kvalitetssikrer de 
relevante processer og rapporteringen til offentligheden. Her anvendes 
verificering som samlebegreb for de tre nævnte former. 

 
Den tid er forbi, hvor det var tilstrækkeligt at forpligte sig til en code of 
conduct omkring børnearbejde eller krydre det finansielle regnskab med 
mere eller mindre løsrevne og anekdotiske beskrivelser af virksomhedens 
miljøarbejde eller tilskud til lokale kulturelle arrangementer.  

Ideelt set bør alle relevante områder forankres i en politik, der klargør 
hvad virksomheden vil, i programmer der implementerer det i dagligda-
gen, i en rapportering der giver mulighed for at måle, styre og orientere 
stakeholderne og i en verifikationsprocedure, som sikrer, at systemerne 
og oplysningerne er pålidelige. 

I den praktiske undersøgelse har det kun været muligt at registrere ud-
bredelsen af verificering på det overordnede plan i de supplerende rap-
porteringer samt i forhold til leverandører og miljø. 

I den vertikale dimension måles der på, i hvor stor udstrækning virk-
somhederne fokuserer på de væsentligste stakeholder-områder, dvs.: 

 
• Medarbejdere – de ansatte, uanset position og placering 
• Kunder – uanset om det er B2B eller B2C 
• Community – lokalsamfund, civilsamfund herunder NGOs m.v. 
• Leverandører – med særlig henblik på supply chain 
• Miljø – opfattes også af mange som en stakeholder interesse 
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• Corporate Governance – ikke en egentlig stakeholdergruppe, men 
mere generelt gode ledelses- og styresystemer 

• Generelt – virksomhedens helt overordnede tilgang til 
CSR/bæredygtighed 

 

En af de væsentligste begrundelser for stakeholder tilgangen er den over-
ordnede definition af CSR/bæredygtighed som bestræbelserne på og ev-
nen til at skabe tillid og respekt hos de vigtigste interessent- eller stake-
holdergrupper. En løbende dialog med stakeholderne sikrer dynamiske 
værdier og sigtepunkter, som er skræddersyet til den enkelte virksomhed. 
Eller som det udtrykkes i ”The Accountability Rating 2004: 

 ”Stakeholder engagement is the cornerstone of accountability……..No company 
can survive without knowing what its stakeholders wants, how they view the 
company and how this informs the decisions and actions they take that affect the 
business…..” 

 
Som nævnt, rates de enkelte virksomheders performance på de 125 måle-
punkter ikke. I de individuelle profiler af hver enkelt virksomhed registre-
res det udelukkende, hvorvidt virksomhederne har en forretningspolitik, 
styreprogrammer m.v., som er: 
 
• ”Helt dækkende” i forhold til SiRi-manualen”  (to point) 
• ”Delvist dækkende” i forhold til SiRi-manualen (et point) 
• ”Ikke eksisterende” i forhold til SiRi-manualen (0 point) 
• ”Ikke relevant” for den pågældende virksomhed (NR) 
 

”SiRi-manualen” er den fælles guideline som danner grundlag for virk-
somhedsanalyse i SiRi-samarbejdet mellem 11 SRI-analyseselskaber 
over hele verden, herunder GES investment Services. Her stilles der 
forholdsvis restriktive krav til karakteriseringen  ”helt dækkende”, især 
følgende: 

• Der skal kunne fremvises en formel og afgrænset politik eller 
program. F.eks. er det ikke tilstrækkeligt, at gøre opmærksom på, at 
lovgivningen eller ILOs otte kernekonventioner følges 

• Politikken/programmet/rapporteringen/indikatoren skal gælde for 
mindst 50 pct. af virksomhedens aktiviteter  

• En rapportering må ikke være mere end to år gammel 
 

Med de to dimensioner som indgår i denne analyse – stakeholder-
områder og forankring – er det muligt at indkredse hvilke områder, de 
førende virksomheder på området fokuserer mest på.  

For en ordens skyld skal det dog tilføjes, at næste skridt bør være tilfø-
jelsen af en tredje dimension – kvaliteten  - som udtrykker, i hvor stor 
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udstrækning en virksomhed lever op til de tværgående kvalitetskriterier, 
der er stadig bredere tilslutning til inden for CSR-verdenen. 

 I ”The Accountability Rating 2004” sammenfattes den tredje dimen-
sion i følgende kriterier meget frit oversat: 

 
• Stakeholder engagement: I hvor stor udstrækning engagerer virksom-

heden sig med de vigtigste interessenter i en proces af gensidig læ-
ring, som afgør, hvad der er væsentligt i virksomhedens forret-
ningsstrategi, beslutninger og aktiviteter? 

• Governance: I hvor stor udstrækning forankrer virksomheden 
hensynet til de, for interessenterne, vigtigste spørgsmål på de højeste 
niveauer og i virksomhedens policy? 

• Strategies: I hvor stor udstrækning integrerer virksomheden ikke-
finansiel-performance i kerne forretningsstrategien? 

• Performance management: I hvor stor udstrækning integrerer 
virksomheden ikke-finansiel performance i standarder, management 
systemer og incitamenter? 

• Assurance: I hvor stor udstrækning får virksomheden verificeret sine 
processer og oplysninger til offentligheden af en uafhængig 
verifikator, som ligger vægt på væsentlighed, ansvarlighed og 
datanøjagtighed? 

• Public disclosure: I hvor stor udstrækning rapporterer virksomheden 
offentligt om den væsentligste ikke finansielle performance? 

 

Selv om den faktiske adfærd også indgår her, lægges der især vægt på 
virksomhedsledelsens beredskab på de enkelte CSR/bæredygtigheds-
områder. 
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3. Karakteristik af 
virksomhederne  

I miljørapporteringens barndom var det af indlysende årsager især kemi-
virksomheder, olieselskaber og andre specielt naturbelastende brancher, 
som fokuserede på miljøstyring og ”grønne regnskaber”. Nu er det efter-
hånden blevet en selvfølge inden for alle brancher. Præcis på samme må-
de er der en tendens til, at fokus på CSR/bæredygtighed spreder sig fra 
særlige ”risiko-sektorer” til at blive betragtet som relevant for alle virk-
somhedstyper, uanset størrelse og aktivitet. Det underbygges af denne 
undersøgelse. 

Analysen af de mest bæredygtige virksomheder i Norden har flere be-
grænsninger i forhold til at give en generel karakteristik af bæredygtige 
virksomheder.  

For det første er der i udvælgelsen af de 50 virksomheder bevidst til-
stræbt en nogenlunde ligelig repræsentation i alle sektorer. På samme 
måde har det været et bevidst ønske at inddrage flest mulige af de mindre 
og mellemstore virksomheder, som udviser et højt beredskab på bæredyg-
tighedsområdet. 

For det andet hviler det på en forudsætning om ”alt andet lige” at kun-
ne analysere korrelationen mellem en virksomheds bæredygtighedsbered-
skab og andre centrale parametre som f.eks. virksomhedens økonomiske 
afkast og finansielle nøgletal på aktiemarkedet. 

Endelig kan det være vanskeligt at afgøre, hvad der er årsag, og hvad 
der er virkning. 

Visse karakteristika kan der dog udledes om de bæredygtige virksom-
heder. 

3.1 Nationalitet 

De 50 virksomheder fordeler sig på 20 svenske (40 pct.), 12 finske (24 
pct.), 9 norske (18 pct.) og 9 danske (18 pct.) Ingen islandske virksomhe-
der lever således op til udvælgelseskriterierne.  

Det forholdsvis store antal svenske virksomheder skyldes først og 
fremmest et betydeligt større antal store børsnoterede virksomheder i 
Sverige end i de øvrige nordiske lande. Således er der blandt de 300 stør-
ste selskaber i Europa målt på markedsværdi 16 svenske, men kun fem 
norske, fem finske, fem danske og ingen islandske. 
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Meget tyder dog på, at det også er en del af forklaringen, at bæredyg-
tighed og CSR har større forankring i Sverige end i Finland, Norge, 
Danmark og Island.  

Blandt den mest bære-
dygtige tredjedel af de 
300 største virksomheder i 
Europa er der således re-
præsenteret ni svenske 
virksomheder. Til sam-
menligning er der tre nor-
ske selskaber, to finske, 
en dansk og ingen island-
ske. 7 

I samme retning peger 
også, at etiske eller bære-
dygtige investeringer er 
langt mere udbredte i Sve-
rige end i de øvrige nordi-
ske lande. I 2004 udgjorde kapitalen i de svenske etiske fonde og investe-
ringsforeninger således ca. 15 milliarder DKK, mens beløbet  til sammen-
ligning var 0,6 milliarder DKK i Danmark. 

Figur 2: Nationalitet 
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3.2 Størrelse 

I analysen indgår 35 store 
virksomheder med en 
markedsværdi på mere 
end 10 milliarder DKK, 
og altså kun 15 mindre og 
mellemstore virksomhe-
der. Som tidligere nævnt 
var målet oprindeligt, at 
50 pct. af selskaberne i 
undersøgelsen skulle være 
mindre og mellemstore 
virksomheder. Men det 
har ikke været muligt at 
indkredse flere tilstrække-
ligt kvalificerede kandida-
ter end dem, der nu indgår 
i undersøgelsen. Til gengæld kan der identificeres et mindre antal store 
nordiske selskaber, som fokuserer lige så meget på CSR/bæredygtighed 

Figur 3: Markedsværdi 
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7 Analyse foretaget af GES Investment Services 2004 
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som de 50 selskaber i undersøgelsen. For at sikre en vis størrelsesmæssig 
spredning er de dog ikke inddraget. 

Det er et klart udtryk 
for, at fokus på og CSR/-
bæredygtighed er mest 
udbredt og udviklet blandt 
de største nordiske selska-
ber.  

En nærmere under-
søgelse viser således, at 
mens 70 pct. af de mest 
bæredygtige virksomheder 
har en markedsværdi på 
mere end 10 milliarder 
DKK, udgør disse gigan-
ter kun 14 pct. af de 500 
største virksomheder på 

de nordiske børser.  

Figur 4: Omsætning (mia. DDK) 
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Til sammenligning har 28 pct. af de mest bæredygtige virksomheder 
en markedsværdi på mellem én og 10 milliarder DKK, mens de udgør 49 
pct. af virksomhederne  på børserne. Endelig har kun én af de bæredygti-
ge virksomheder en markedsværdi på under én milliard DKK, mens det 
samme gælder for 37 pct. af de 500 største virksomheder på børserne. 

Der er flere forklaringer på den skæve størrelsesfordeling. Én af dem 
er, at det ofte koster betydelige ressourcer at implementere fælles værdi-
er, styresystemer, stakeholder dialog, nye regnskabssystemer, tredjeparts 
verificering m.v. Den omkostning skønner mange mindre og mellemstore 
selskaber ikke står mål med gevinsterne.  

En anden forklaring 
kan være, at store selska-
ber føler et større behov 
for at implementere de 
forskellige systemer, dels 
fordi de er mere i offent-
lighedens søgelys, og dels 
fordi de opererer på flere 
forskellige markeder med 
højere risici end de min-
dre og mellemstore 
virksomheder. 

Der er dog intet i ana-
lysen, der taler for, at 
CSR/bæredygtighed skul-
le være mindre relevant 
for disse mindre og mel-

Figur 5: Antal medarbejdere (1000) 
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lemstore virksomheder. Og der er også flere eksempler på, at selv meget 
små virksomheder går i kølvandet på de allerstørste. 
 

3.3 Sektorer 

Som tidligere nævnt har det været en helt bevidst målsætning at opnå en 
nogenlunde jævn fordeling af virksomheder inden for de forskellige ho-
vedsektorer. Men det har ikke været muligt at finde tilstrækkeligt mange 
kvalificerede virksomheder inden for enkelte af sektorerne. Det gælder 
IT/telecom, sundhed/biotek samt finans.  

Forklaringen kan være en vurdering af, at den generelle risiko, dvs. 
den potentielle risiko for, at virksomheder i den pågældende bran-
che/kategori konfronteres med miljøproblemer, problemer med menne-
skerettigheder m.v., er mindre i disse sektorer end i de øvrige. Det bety-
der, at virksomhederne har en mindre naturlig tilskyndelse til at opbygge 
et ledelsesmæssigt beredskab, som skal dæmme op for de generelle risici.  

Det samme billede gør sig til en vis grad gældende på europæisk og 
globalt plan. Her er IT og den finansielle sektor heller ikke nået så langt 
med bæredygtighed og corporate governance som de øvrige sektorer. Det 
gælder dog ikke for telecom og medicinalvirksomhederne, som er meget 
aktive på området på europæisk og globalt plan.  

På samme vis er det overensstemmende med det europæiske og globa-
le billede, at der er forholdsvis stærk fokus på CSR/bæredygtighed blandt 
olie- og energiselskaberne, kemiselskaberne, papir- og skovindustrien, 
industrivirksomheder og 
de virksomheder, som 
producerer og sælger for-
brugsgoder.  

Disse brancher er også 
”overrepræsenterede” 
blandt de mest bæredyg-
tige nordiske selskaber. 
Forklaringen er forment-
lig, at den generelle risi-
ko, som følge af konflik-
ter omkring forretnings-
etik m.v., er forholdsvis 
stor i disse sektorer. 

Figur 7: Ejerforhold 
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3.4 Ejerforhold 

Hovedparten af de 50 bæredygtige virksomheder (52 pct.) er karakterise-
ret ved et spredt ejerskab, hvor alle aktionærerne ejer mindre end 25 pct. 
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af stemmerne. 30 pct. har en storaktionær, som ejer mellem 25 og 50 pct. 
af stemmerne, mens 18 pct. har en dominerende ejer, som sidder på mere 
end halvdelen af stemmerne. 

Det har ikke været muligt at finde sammenlignelig informationer om 
ejerforholdene i  de 500 største børsnoterede nordiske virksomheder, som 
udgør bruttouniverset. 

Der findes imidlertid heller ingen overbevisnde argumenter for, at vis-
se ejerformer skulle fremskynde eller være en barriere for CSR/bæredyg-
tighed i de enkelte virksomheder. 

Opgørelsen viser således kun, at det nye forretningsparadigme kan tri-
ves i alle virksomheder uanset ejerform. 

Markedsforhold 

Hovedparten af de 50 bæredygtige virksomheder (58 pct.) karakteriseres 
her som globale virksomheder, idet mere end 10 pct. af deres omsætning 
ligger uden for Europa og Nordamerika. 28 pct. karakteriseres som inter-
nationale,  idet de stort set udelukkende orienterer sig imod Europa og 
Nordamerika. Endelig er de resterende 14 pct. primært orienteret imod 
deres eget hjemmemar-
ked. 

I forhold til samtlige 
500 virksomheder i brut-
touniverset synes der at 
være tale om en klar over-
repræsentation af globale 
virksomheder, som har 
committet sig til CSR/-
bæredygtighed Det hæn-
ger formentlig sammen 
med, at den generelle risi-
ko for problemer omkring 
menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder er 
størst for de virksomhe-
der, som optræder i de såkaldte risikoområder, fortrinsvis i den tredje 
verden. Alvorlige miljørisici er også generelt større uden for det fortrins-
vis stærkt regulerede Norden. 

Figur 8: Markedsforhold 
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En yderligere forklaring er, at mange globale virksomheder har valgt 
at tilslutte sig det overordnede sæt af internationale konventioner og nor-
mer, som udgangspunkt for at kunne begå sig i de mange forskellige kul-
turer, som præger deres markeder over hele verden. 

Endelig anvender et stigende antal multinationale selskaber med re-
præsentation i mange lande værdibaseret ledelse som et internt styrings-
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system over for medarbejderne. Det træder i stedet for den traditionelle 
hierarkiske ledelsesstruktur, som bliver mere og mere vanskeligt at prak-
tisere. 
 

3.6 Indtjening og finansielle nøgletal 

Et af de helt centrale 
spørgsmål i den løbende 
debat om CSR/bæredyg-
tighed er, hvordan det på-
virker de økonomiske re-
sultater – både i form af 
indtjening i virksomhe-
derne, og finansielle nøg-
letal som f.eks. aktieafka-
stet til de investorer, som 
ejer virksomhederne.  

Den lange række af in-
ternationale teoretiske og 
empiriske analyser, som 
er foretaget af spørgsmå-
let, peger i vidt forskellige retninger. Det skyldes, at området er særdeles 
komplekst. En af vanskelighederne er at isolere virkningerne på de øko-
nomiske parametre, som skyldes virksomhedernes initiativer på CSR/-
bæredygtigheds området - ”alt andet lige”.  

Figur 9:Nordisk Aktieindeks 
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En anden er årsag/virknings-problematikken. Når CSR-virksomheder 
ofte præsterer forholdsvis gode økonomiske resultater, kan der principielt 
være to sammenhænge. 
Enten at det fortrinsvis er 
virksomheder med en god 
økonomi, som ”tager sig 
råd” til at beskæftige sig 
med CSR. Eller at CSR i 
sig selv fører til bedre 
økonomiske resultater. 

Figur 10: Aktieafkast 2004 
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Endelig kan en forkla-
ring på de forskellige ana-
lyseresultater være, at bæ-
redygtige eller etiske virk-
somheder defineres for-
skelligt. I nogle analyser 
omfatter begrebet udeluk-



 Nordic Sustainability Index II 31 

kende virksomheder, der ikke producerer alkohol og tobak m.v., mens 
andre, herunder nærværende analyse, anvender langt mere restriktive kri-
terier. 

Det ligger dog uden for denne analyses primære formål at komme 
nærmere ind på dette meget komplekse spørgsmål om ”the business case 
for CSR”.  

En oversigt over de 50 bæredygtige nordiske virksomheders afkast til 
aktionærerne i 2004 viser en meget stor spredning, som først og fremmest 
afspejler virksomhedernes ligeså forskellige økonomiske resultater og 
investorernes forventninger til fremtiden inden for de enkelte sektorer og 
forretningsområder.  

Næsten halvdelen af virksomhederne præsterede et meget højt aktie-
afkast på mere end 20 pct. Til gengæld måtte aktionærerne i 16 pct. af 
selskaberne se, at deres aktier blev mindre værd.  

Med en næsten ligeså stor spredning på de generelle aktieindeks for de 
nordiske aktiemarkeder, fortoner CSR initiativernes isolerede effekt sig i 
usikre årsagssammenhæn-
ge. De nationale aktiein-
deks for 2004 spænder 
således fra et usædvanligt 
højt afkast på 31 pct. på 
norske aktier til et meget 
lavt på 3 pct. på finske 
aktier. 

Hertil kommer, at en 
undersøgelse af hvorvidt 
CSR virksomhederne gi-
ver et overnormalt aktie-
afkast nødvendigvis må 
inddrage data fra betyde-
ligt flere virksomheder 
over en lang årrække og ikke mindst koble det økonomiske afkast med 
den tilhørende risiko, udtrykt som ”sharp ratio”, ”tracking error” m.v. 8 

Figur 11: Price/Earning (P/E) 
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Ifølge de investorer og analytikere, som vurderer, at der er en positiv 
sammenhæng mellem CSR og økonomisk afkast, vil kursniveauet på 
CSR-virksomhederne være relativt højere end på andre aktier, fordi det 
risikotillæg, som investo-
rerne indkalkulerer i deres 
beregninger som et tillæg 
til den risikofrie rente, er 
mindre end for sammenlig-
nelige virksomheder uden 

                                                 

Figur 12: Kurs/Indre værdi 
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afkast af en aktieinvestering og dermed udtryk for den potentielle risiko 
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CSR/bæredygtighedsinitiativer. 9 
Det vil igen afspejle sig i højere finansielle nøgletal. Det gælder først og 

fremmest kurs/indre værdi, som udtrykker hvor meget mere eller mindre 
investorerne ønsker at betale for en aktie i et selskab i forhold til den an-
del af selskabets egenkapital, som de bliver medejer af.  

Det gælder også den såkaldte P/E værdi, som udtrykker hvor meget 
investorerne ønsker at betale for at få andel i en krones overskud i selska-
bet. 

En undersøgelse af de 50 bæredygtige virksomheders kurs/indre værdi 
og price/earning dokumenterer en mindst ligeså stor spredning som 
blandt alle de noterede virksomheder på fondsbørsen. Tallene er således 
produktet af en lang ræk-
ke forhold som indtjening, 
brancheforhold, regnskabs-
principper, forventninger til 
fremtiden m.v., der gør det 
meget vanskeligt at isolere 
virkningerne fra CSR. Un-
der alle omstændigheder vil 
det kræve et meget omfat-
tende datagrundlag. 

Det samme gælder sam-
menhængen mellem CSR 
og virksomhedernes ind-
tjening, her udtrykt som 
forrentning af egenkapita-
len. 12 pct. af de 50 mest bæredygtige virksomheder har en direkte nega-
tiv forrentning af virksomhedens egenkapital som følge af et underskud 
efter skat. En forholdsvis stor andel af selskaberne på 46 pct. har en lav 
egenkapitalforrentning på under 10 pct. I den anden ende af skalaen præ-
sterer 18 pct. af virksomhederne til gengæld en meget høj forrentning på 
mere end 20 pct. i 2003. Igen fortoner virkningerne af CSR sig i den lan-
ge række af andre faktorer, som påvirker virksomhedernes økonomiske 
resultat. 

Figur 13: Forrentning af egenkapital 
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9 Ifølge den såkaldte ”CAPM, hvor afkastkravet til en aktieinvestering bestemmes af den risikofrie 

rente plus en individuel og en generel risikopræmie 
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4. Virksomhedernes initiativer 

Specielt siden midten af 1990erne er 
det blomstret frem med nye begreber, 
vejledninger, standarder og modeller 
for, hvordan god ledelse, etik og socialt 
og miljømæssigt ansvar kan implemen-
teres i private virksomheder. De mange 
værktøjer kan ofte være en god hjælp 
for dem, som har besluttet sig for at gå 
den vej. Men de mange tilbud skaber 
også stor forvirring. Dels fordi der er så 

meget at vælge imellem. Dels fordi området langt fra er færdigudviklet 
og metoderne peger derfor i mange forskellige retninger. 

 

Generelt  Corporate
Gov. 

Community

Kunder 
Medar-
bejdere 

 

Leveran-  
dører 

Miljø 

Udviklingen i Danmark kan illustrere den forvirring omkring begre-
berne, som også genfindes internationalt: Det begyndte med ”etiske regn-
skaber” i Spar Nord i slutningen af 1980erne. Det gjorde det almindeligt 
at tale om ”etik i erhvervslivet”. Så kom det daværende Socialministeri-
ums kampagne for ”virksomhedernes sociale ansvar”, som især fokusere-
de på det rummelige arbejdsmarked og erhvervslivets interesse i at inte-
grere og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne, langtidsledige, 
ældre og etniske minoriteter m.v.  

Det forholdsvis snævre begreb blev suppleret med ”virksomhedernes 
samfundsmæssige ansvar” som en fordanskning af udtrykket ”Corporate 
Social Responsibility” (CSR). Andre vælger at lægge mindre vægt på det 
sociale element med Corporate Responsibility (CR) eller” virksomheden 
som verdensborger” som en fordanskning af ”Corporate Citizenship” el-
ler senest  ”virksomhedens samfundsmæssige engagement” (VSE). 

Andre foretrækker det endnu mere generelle ”værdibaseret ledelse”, 
”ikke-finansiel rapportering”, ”stakeholdervalue”. Endelig er begrebet 
”bæredygtighed” (”Sustainability”) skudt frem fra at være miljøfokuseret 
til noget betydeligt mere bredt med begrebet ”Den tredobbelte bundlinie” 
(”Triple Bottom Line”) med lige vægt på virksomhedens økonomiske-, 
miljømæssige- og sociale ansvar” eller de tre P’er for ”Profit, Planet and 
People”. 

Der har været mange bestræbelser på at definere de forskellige begre-
ber og ikke mindst forskellene mellem dem. Det er dog ikke lykkedes i 
nævneværdig grad. Virksomheder, analytikere og stakeholder-grupper 
vælger formentlig deres foretrukne begreber for at lægge mere eller min-
dre vægt på enkeltelementer. Men denne analyse af de 50 mest bæredyg-
tige nordiske virksomheder bekræfter indtrykket af, at de mange begreber 
i stor udstrækning benyttes i flæng.  
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Det samme gælder benævnelsen for de regnskaber og rapporterings-
former, som virksomhederne anvender. 

Analysen viser også, at arbejdet med CSR/bæredygtighed ofte er in-
spireret af især følgende forhold eller  – en blanding af disse: 

 
• Lovgivning og soft law: Det er mest udbredt inden for miljøområdet 

og corporate governance, hvor der i de nordiske lande til en vis grad er 
retningslinier for styreprogrammer og rapporteringer til 
offentligheden. Egentlig vedtaget lovgivning suppleres i stigende grad 
med softlaw og anbefalinger om at følge visse guidelines, som det 
f.eks. er meget almindeligt omkring corporate governance og 
rapportering. 

• Stakeholder-dialog: Specielt virksomheder, som er fokuseret på 
værdibaseret ledelse, business excellence modeller som EFQM og 
processtandarder som AA1000, lægger vægt på, at det er kunderne, 
medarbejderne, aktionærerne m.v., der har det afgørende ord at skulle 
have sagt omkring virksomhedens værdier, rapportering m.v. Det 
fører som oftest til et individuelt værdisæt, som virksomheden styrer, 
måler og rapporterer efter. Styrken er, at det vidner om en forankring 
af værdierne. Ulempen kan ofte være, at de individuelle 
virksomhedsværdier bliver meget generelle og vanskeligt 
operationelle såsom ”ærlighed”, ”stræben efter det bedste” m.v. 

• En-dimensionelle certificeringer og standarder: Allerede inden CSR 
bølgen begyndte at rulle for alvor, fandtes der en række standarder og 
certificeringer for enkelte områder. Det gælder især på miljøområdet, 
hvor de mest almindelige er EMAS og ISO 14001 og 
kundekvalitetsområdet ISO 9000; men også OHSAS 18001 for 
arbejdsmiljø og OECDs Principles of Corporate Governance. 

• Branchemæssige normer og standarder: Branchemæssige normer er 
specielt udbredte inden for kemiindustrien, mineindustrien, 
olieindustrien m.v. Typisk har de hovedvægt på miljøområdet og 
mange er initieret af World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). 

• CSR normer/standarder: Det gælder codes of conducts, 
processtandarder, skoler, rapporteringsmodeller m.v., som er designet 
med speciel henblik på flerdimensionel CSR/bæredygtighed. De 
vigtigste er her FNs Global Compact for overordnede værdier, 
AA1000 for processen og Global Reporting Initiative (GRI) for 
rapportering. Men vigtige er også Social Accountability 8000 (SA 
8000)  og den kommende ISO standard for hele CSR området. 

• Fundamentale internationale konventioner og normer: Det gælder 
normer, som høstede bred anerkendelse allerede inden CSR bølgen 
eller helt uden forbindelse til denne. Det er især FNs ”Universal 
Declaration of Human Rights”, ILOs otte såkaldte kernekonventioner 
og OECDs Guidelines for Multinational Enterprises. Men det kan 
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også være en lang række andre som FNs konvention for havmiljø, The 
Rio Declaration on Environment and Development m.v. 

4.1.1 Grundbegreber 

Blandt de 50 mest bæredygtige nordiske selskaber er der stor forskel på, 
hvilke begreber, der anvendes. Analysen viser, at begrebet ”etik” er det 
mest udbredte. Hele 82 pct. af virksomhederne anvender det i større eller 
mindre udstrækning. Det gælder også samtlige på top-ti listen over de 
virksomheder, som ifølge analysen er kommet længst med 
CSR/bæredygtighed på de 125 parametre.  

Det skal dog understreges, at begrebet ”etik” dækker over flere for-
skellige betydninger. Nogle bruger det som et overordnet samlebegreb for 
CSR/bæredygtighed. Andre definerer etik, som et spørgsmål om at virk-
somheden er i overensstemmelse med sine stakeholders. Endelig kan etik 
også være betegnelse for, at virksomhederne ”opfører sig ordentligt” eller 
”gør mere end reglerne og lovgivningen tilsiger”. 

Næsten lige så mange, nemlig 78 pct., anvender begrebet ”bæredyg-
tighed” (”sustainability”). Tidligere dækkede det først og fremmest mil-
jøsiden. Men efterhånden anvendes det i stigende grad som en generel 
betegnelse for CSR – bl.a. inspireret af teorien om den tredobbelte bund-
linie med økonomisk- social- og miljømæssige bæredygtighed. Noget kan 
tyde på, at den udvikling forstærkes. Ni ud af top-ti-virksomhederne ope-
rerer således med bæredygtighedsbegrebet. 

Social ansvarlighed (”social responsibility”), som til tider dækker 
over den smalle betydning af socialt ansvar overfor medarbejdere med 
nedsat arbejdsevne  og andre gange dækker over et  mere bredt sam-
fundsmæssigt ansvar, anvendes af 68 pct. Det svarer til de 70 pct. af top-
ti-selskaberne, som anvender begrebet. 

”Corporate Social Responsibility” (CSR) eller det reducerede, men 
mere og mere udbredte ”Corporate Responsability” (CR), anvendes af 58 
pct. af de 50 mest bæredygtige nordiske virksomheder.  Det gælder dog 
hele 90 pct. af top-ti-virksomhederne. 

”Stakeholder Value” eller ”Stakeholder Engagement” anvendes også 
af 58 pct. af virksomhederne. Det drejer sig om dem, som især lægger 
vægt på at være i overensstemmelse, balance og harmoni med deres akti-
SKF: Sustainability 

“Sustainability for the SKF Group is about combining our responsibility to run and 
develop our business successfully with our responsibility to safeguard resources for 
future generations.” 

Kilde: www.skf.com 
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onærer, kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige vigtige interessen-
ter.  

Stakeholder-begrebet er helt centralt hos store dele af de internationale 
normsættere på området. Samtidig har begrebet ”stakeholder-value” også 
specielt tidligere været kontroversielt i kredse, der har set det som mod-
sætningen til ”shareholder value”. Efterhånden er der dog udbredt enig-
hed om, at denne modsæt-
ning ikke nødvendigvis 
behøver at eksistere. Sna-
rere tværtimod. Det be-
kræftes også af, at samtli-
ge top-ti-virksomheder an-
vender stakeholder-begre-
bet som betegnelse for de 
grupper og individer, der 
enten har indflydelse på 
virksomheden eller bliver 
influeret af virksomheden. 

Til gengæld er der ikke 
mange af de mest bære-
dygtige nordiske virksom-
heder, der  anvender det amerikansk inspirerede Corporate Citizenship.  
Det gælder kun 28 pct. af de 50 virksomheder og 4 ud af de ti virksomhe-
der, som er  længst fremme på området. 

Figur 14: Begreber 
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Endelig anvender kun otte ud af de 50 virksomheder andre betegnelser 
som f.eks. Triple Bottom Line m.v. 

4.1.2 Standarder og Codes of Conducts  

Men én ting er hvilke begreber, der anvendes. Lige så væsentligt er det, 
hvilke modeller, codes of 
conducts og guidelines 
virksomhederne bygger 
deres arbejde op omkring 
og inspireres af. 

Næsten halvdelen af de 
mest bæredygtige nordiske 
virksomheder (46 pct.) 
findes blandt de op mod 
2000 virksomheder m.v. 
fra hele verden, som er 
medlemmer af UN Global 
Compact. Yderligere otte 
pct. oplyser, at de støtter 
de ti principper for god 

Figur 15: Standarder og codes of conducts 
 

Kilde: GES DK 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Clobal Compact

GRI

AA1000

UNHR

ILO kernekonv.

OECD

Andre

Pct. andel af virksomheder



 Nordic Sustainability Index II 37 

opførsel for multinationale selskaber, som verdenssamfundet er nået til 
enighed om, så Global Compact i alt får erklæret støtte fra 56 pct. Blandt 
top-ti-virksomhederne er det lidt flere, nemlig 70 pct., som støtter de ti 
principper, hvoraf det seneste omhandler bestikkelse og korruption.  

Da Global Compact bl.a. bygger på FNs ”Universal Declaration of 
Human Rights” og ILOs otte såkaldte kernekonventioner, støttes disse 
også automatisk af de virksomheder, som støtter Global Compact. Dertil 
kommer, at flere virksomheder støtter de to sæt konventioner om menne-
ske og arbejdstagerrettigheder. I alt drejer det sig om trefjerdedele af 
UN Global Compact: 

I 1999 tog FNs generalsekretær Kofi Annan initiativ til at formulere ni grund-
læggende og universelle principper omkring menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder og miljørettigheder som en lang række virksomheder, regeringer 
og NGOere m.fl. siden har tilsluttet sig. 2004 blev det tiende princip om be-
stikkelse og korruption tilføjet. De ti Global Compact principper er herefter: 

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt 
proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indfly-
delsesområde. 

2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne. 

3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende ar-
bejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 

4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 

5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 

6. Virksomheden bør støtte afvikling af diskrimination i arbejds- og an-
sættelsesforhold. 

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige ud-
fordringer. 

8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig an-
svarlighed. 

9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige 
teknologier. 

10. Virksomheden skal medvirke til bekæmpelse af enhver form for kor-
ruption, inklusive bekæmpelse af pengeafpresning og bestikkelse. 

Kilde: www.di.dk 
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virksomhederne, som erklærer at de støtter de universelle menneskeret-
tigheder og ILOs kernekonventioner.  

 

Derimod er det kun ca. en tredjedel eller 34 pct., som eksplicit erklæ-
rer, at de styrer efter OECDs Guidelines for Multinational Enterprises.  

Om de en-dimensionelle standarder som  ISO 9000, EMAS og ISO 
14000 se under de relevante afsnit om kunder og miljø. 

På procesområdet er AA1000 den mest udbredte standard. Kun 12 pct. 
af de 50 selskaber henviser til denne standard for kvalitet i proces og rap-
portering. Det gælder dog halvdelen af top-ti-virksomhederne. 
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AA1000: 

AA1000 er en af de mest anerkendte internationale processtandarder inden for 
CSR/bæredygtighed, primært udviklet af UK organisationen AccountAbility. 
Standarden, som blev lanceret i 1999, er en form for køreplan med tilhørende 
kvalitetskriterier for, hvordan en virksomhed/organisation kan opbygge en sy-
stematisk proces for stakeholder engagement. 

AA1000 Assurance Standard, som blev lanceret i 2003, er en model til ef-
terfølgende uafhængig kontrol og kvalitetssikring af proces, rapportering m.v. 

Kilde: GES DK 
OECDs retningslinier for multinationale virksomheder: 

Retningslinierne er anbefalinger fra de tilsluttede regeringer til multinationale 
virksomheder om ”principper for god forretningsskik”. De har eksisteret siden 
1976, men efter en markant revidering blev den nugældende version lanceret i 
2001. Retningslinierne er ikke retligt bindende, men regeringerne har forpligtet 
sig til at arbejde for at de efterleves. 

Blandt de hovedområder, der nævnes er bæredygtig udvikling, respekt for 
menneskerettigheder, opkvalificering af lokal arbejdskraft og tilskyndelse til 
samarbejdspartnere om at efterleve de samme principper. Ellers handler retnings-
linierne om åbenhed, arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption, forbrugerinteres-
ser, ny viden og teknologi, fair konkurrence og beskatning. 

Kilde: OECD/Beskæftigelsesministeriet 
å rapporteringsområdet er det kun meget få af de nordiske virksom-
er, som er direkte formelt medlem af GRI. Men næsten halvdelen (48 
) erklærer, at de mere eller mindre støtter sig til denne standard. Det 
der samtlige af de mest avancerede nordiske virksomheder på top-ti-
n. De opfylder dog ikke nødvendigvis de omfattende krav til at kunne 
ære sig ”in accordance with the guidelines”. 
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Til sammenligning henviser 47 ud af 50 af de mest avancerede i ver-
den inden for non-financial reporting til GRI. I alt følges standarden af 
571 virksomheder, hvilket er en firedobling i løbet af de eneste to år.10  
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Global Reporting Initiative (GRI): 

Global Reporting Initiative er en uafhængig international institution, der gen-
nem en omfattende multi-stakeholder-proces har udviklet den internationalt 
mest anerkendte guideline for rapportering omkring CSR/bæredygtighed. Initi-
ativet begyndte i 1997 og førte i 2002 til udviklingen af den nugældende 
grundmodel for CSR-rapportering, som en lang række førende virksomheder 
på området har tilsluttet sig. For øjeblikket arbejdes der bl.a. på at udbygge 
grundmodellen med mere fokuserede guidelines for enkelte brancher. 

Kilde: GES DK 
3 Individuelle virksomhedsværdier 

edparten af de bæredygtige virksomheder opfatter det altså efterhån-
 som ”et must” at demonstrere ”compliance” i forhold til en eller flere 
de toneangivende internationale guidelines og standarder på 
/bæredygtigheds-området. Men derudover lægger mange af virk-
hederne stor vægt på at være i overensstemmelse med netop de vær-
, som deres vigtigste stakeholders lægger vægt på.  
et udmønter sig som oftest i et sæt af individuelle virksomhedsvær-

, som er blevet til i en løbende proces med de vigtigste stakeholder 
per. Værdierne kan dog også være resultatet af en ”top-down pro-
, hvor ledelsen formulerer virksomhedens værdisæt. 
tort set alle de 50 mest bæredygtige nordiske virksomheder har såle-
et individuelt værdi-

. Kun i to virksomhe-
har det ikke været 

igt at finde frem til 
nne værdier. 

4 Rapportering 

rden og andre steder i 
en var det for ti år 
n stort set kun miljø-
orter, som supplerede 
finansielle årsregn-

                                            

Figur 16: Ikke finansielle regnskaber 
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skab. Senere blev de grønne regnskaber suppleret især med rapporterin-
ger om arbejdsmiljø og sikkerhed. I dag er omkring en tredjedel af de ik-
ke finansielle rapporter på verdensplan enten ”Sustainability Reports”, 
”Corporate Responsibility Reports” eller ”Social/Ethical Reports”. En 
stor del af disse indgår som et længere kapitel i den almindelige konven-
tionelle årsrapport, side om side med den finansielle rapportering. 11 

På verdensplan er der også en tendens til, at de store mængder infor-
mationer om f.eks. miljø- og sociale forhold og kvalitet først og fremmest 
samles elektronisk på virksomhedernes websites. Kun det væsentligste 
samles i de traditionelle paperback-rapporter.  

Efter en årrække med flere supplerende paperback-regnskaber, som 
supplement til det finansielle årsregnskab, er der en klar ny tendens til 
igen at samle alle oplysningerne i det traditionelle paperback årsregnskab, 
som lægger mest vægt på de finansielle forhold. Noget tyder dog på, at 
næste skridt bliver, at de ikke-finansielle forhold får så stor betydning, at 
de dels vægter mere i årsregnskabet i forhold til de finansielle forhold, 
dels forårsager, at årsregnskabet skifter navn til et ”stakeholderregnskab” 
eller et ”bæredygtighedsregnskab”. 

Denne analyse viser tegn på, at dette også er udviklingen blandt de 
mest bæredygtige nordiske virksomheder.  

Efter en årrække med store informationstunge miljø- og sustainability-
rapporter ved siden af det finansielle regnskab, er der en tendens til at 
samle det vigtigste i én årlig paperback-regnskab, som også frit kan 
downloades fra websiten. Her kan de enkelte stakeholder-grupper gå i 
dybden ”a la carte” i forhold til, hvad de ønsker at få uddybet. Udviklin-

     
1

susta
Metso: Global Reporting Initiative (GRI) 

The sustainability reporting guidelines published by the Global Report-
ing Initiative (GRI) in September 2002 are fast becoming a globally 
accepted model, which will help to improve the comparability of re-
porting. Metso is developing its own reporting system in line with the 
guidelines set by the GRI. 

The information referred to in the GRI guidelines are indexed in the Inter-
net version of Metso's Sustainability Report. Metso's first Sustainability Report 
does not yet contain all the data recommended by the GRI. The goal is to in-
crementally develop our reporting in this direction, conform to internationally 
approved principles and meet the requirements of good reporting prac-
tices.decisions. 

Kilde: ww.metso.com 
                                            
1 Association of Chartered Certified Accountants (2004) “Towards transparency: Progress on global 
inability reporting 2004” 
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gen gør oplysningerne mere tilgængelige og lettere og billigere at distri-
buere. Endelig rummer den elektroniske form muligheden for at gøre 
rapporteringen mere dynamisk, således at den kan ajourføres løbende. 

Mange virksomheder har stadig flere regnskaber - typisk et finansielt-, 
et miljø- og eventuelt et socialt/etisk regnskab. Her er det undersøgt, hvad 
virksomhederne kalder deres hovedregnskab med rapportering om de vig-
tigste ikke-finansielle parametre - hvis et sådant findes. 

Alle virksomhederne på top-ti listen havde i 2003 et selvstændigt 
regnskab, som supplerer det finansielle med ikke-finansielle-parametre. 
Halvdelen af de ti mest avancerede virksomheder kalder det en ”Corpo-
rate Social Responsible Report” eller bare en ”Corporate Responsible 
Report”. 40 pct. kalder deres supplerende for en ”Sustainability Report” 
og en enkelt kalder det en ”Social and Environmental Report”. Ingen af 
de ti mest avancerede havde integreret alle informationerne totalt i 
årsregnskabet for 2003. Men flere har planer om det. 

Blandt de 50 mest bæredygtige har halvdelen ikke nogen større og 
dækkende beskrivelse af politik, styresystemer og performance i et selv-
stændigt samlet regnskab eller i større afsnit i årsregnskabet. De beretter 
primært om disse ikke-finansielle forhold på deres website. Derudover 
rapporterer de eventuelt om miljø og arbejdsmiljø i et særskilt miljøregn-
skab eller eventuelt  mindre omfattende supplerende publikationer.  

20 pct. af de 50 mest bæredygtige virksomheder har et specielt regn-
skab for de ikke finansielle forhold, som de har valgt at kalde en ”Susta-
biability-Report”. Næsten lige så mange (18 pct.) har et ”CSR- eller Cor-
porate Responsible Report”, mens seks pct. har et ”Social and Environ-
mental Report”.  

14 pct. forsøger at integrere det hele i et samlet årsregnskab sammen 
med de finansielle forhold. Det er endnu flere virksomheder som nævnt 
på vej til. Det er en trend både i Norden og internationalt. Der er her tale 
om regnskaber, som grundigt beskriver de ikke-finansielle forhold på 
mindst 5 -10 sider, typisk et koncentrat af tidligere tiders store mængder 
data og tekst, som nu fortrinsvis er på websiten. 

Generelt gælder det ifølge SiRi-kriterierne at et regnskab skal omfatte 
mindst 50 pct. af de totale forretningsaktiviteter (målt på omsætning), 
publiceres regelmæssigt og ikke være ældre end to år. 

4.1.5 Verificering 

Et af de centrale kvalitetsprincipper i CSR-processen er, at både rapporte-
ring og den forudgående proces kontrolleres eller efterses af en uafhæn-
gig tredjepart, som herefter står inde for troværdigheden.  

Mens man i det finansielle regnskab taler om revision og revisionspå-
tegning, tales der i de ikke-finansielle regnskaber om verificering, assu-
rance eller audit, som så vidt vides ikke har nogen dækkende og præcis 
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Kesko: Verificering - konklusion 

….This is Kesko Group’s fourth year of full corporate responsibility reporting
and the Report follows mainly the reporting structure of previous years in due
form. We recommended in the last years’ Assurance Statement to connect the
functions abroad universally under the same performance indicators. Now
more detailed information about the Baltic functions has been reported, and
regarding domestic activities, new indicators like statistics by the Finnish re-
gions on the economic wellbeing produced by Kesko Corporation have been
added. Further, the Report gives now a more complete picture of Kesko’s per-
formance by presenting some cases. However, the scope of the corporate re-
sponsibility reporting could still be further complemented within Kesko Cor-
poration, especially in those countries where the reporting does not yet cover
all performance indicators and functions. The Kesko Corporation Corporate
Responsibility Report 2003 provides a balanced representation of Kesko Cor-
poration’s performance in the area of Corporate Responsibility. Futhermore,
the information in the Report is presented in an appropriate manner. 

PricewaterhouseCoopers Oy 

Kilde: www.kesko.com 
k/nordisk oversættelse. Her anvendes begrebet verificering som sam-
greb for kontrol og kvalitetssikring generelt. 
 uafhængige tredjepart kan enten være selskabets almindelige revisor 
 andre organisationer, som ofte forsøger at opnå legitimitet fra en 
e del af virksomhedens stakeholder-grupper. 
indes de ikke-finansielle forhold i den almindelige årsrapport, dæk-
en almindelige revisionspåtegning ofte kun det finansielle regnskab 

ermed ikke de supplerende ikke-finansielle forhold. I mange tilfælde 
leres denne påtegning af en særskilt revisorpåtegning af 
regnskabet. 
un i få tilfælde findes derudover en påtegning som angiver trovær-
eden omkring de øvrige ikke-finansielle forhold. 
d af de 23 supplerende bæredygtigheds-, CSR- eller sociale rappor-

som de 50 mest bæredygtige nordiske selskaber publicerer, har 10 
 knap halvdelen en påtegning fra en uafhængig tredjepart.  
or hovedpartens vedkommende drejer det sig om et af de store revi-
sselskaber. Derudover andre som f.eks. CSR-network. 
il sammenligning findes der en ekstern verificering af de ikke finan-
e forhold i  78 pct. af de 50 bedste ikke finansielle regnskaber i ver-
 12 

                                           
 Sustainability, UNEP and Standard & Poors (2004) “Risk & Opportunity. Best Practice in Non-
ial Reporting” 
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Endelig indbyder mange virksomheder deres stakeholdere til at kom-
me med respons og dermed en form for indirekte verificering og kontrol. 
 

4.2 Corporate Governance 

Corporate Governance blev for alvor 
sat på dagsordenen med den såkaldte 
Cadbury Report, som blev offentlig-
gjort i Storbritanien i 1992. Rapporten 
beskrev Corporate Governance som 
”the system by which companies are 
directed and controlled”.  

Siden er det blomstret frem med 
myriader af nationale guidelines for 
bestyrelsens uafhængighed, sikring af 

aktionærernes interesser, honorering af virksomhedens ledere, risiko-
håndtering m.v. De forskellige bidrag afspejler forskellige nationale virk-
somhedskulturer og især de forskelligheder som følger det to-strengede 
styresystem, der er almindeligt i de nordiske lande, og det et-strengede 
som praktiseres i UK og USA. 
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Udviklingen er karakteriseret af, at der ikke eksisterer bredt anerkend-
te universelle retningslinier og standarder. Det tætteste på noget sådant er 
OECDs Corporate Governance Guidelines, som blev opdateret i 2004. 
Derudover arbejder EU-kommisionen med fælles retningslinier, som der 
også kom et udspil omkring i 2004. 

Indtil for kort tid siden var det nærmest to adskilte verdener, som ar-
bejdede med corporate governance og CSR/bæredygtighed. Der var ikke 
mange forbindelseslinier og corporate governance var – og er mange ste-
der – først og fremmest snævert orienteret imod aktionærerne – altså stort 
set udelukkende shareholder orienteret. Men efterhånden blev det på den 
ene side mere og mere tydeligt, at god ledelse også handler om 
CSR/bæredygtighed og hensynet til alle centrale stakeholders. Det danske 
Nørby-udvalgs guidelines opfordrer således eksplicit til at tage hensyn og 
rapportere til alle relevante stakeholdergrupper. På den anden side står det 
også klart, at CSR, bæredygtighed og stakeholder engagement i meget 
stor udstrækning handler om gode ledelsessystemer.  

Samtidig er corporate governance og CSR blevet kædet sammen af 
begrebet aktivt ejerskab. 

I de seneste par år er corporate governance og CSR/bæredygtighed så-
ledes blevet integreret mere og mere og må formodes at gro helt sammen.  
Det skal naturligvis understreges, at det ikke er ensbetydende med, at de 
to begreber indeholder præcis det samme. Men der er uden tvivl en bety-
delig fællesmængde. 
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En af forskellene er, at virksomhederne påtvinges en stor del af corpo-
rate elementerne gennem direkte lovgivning eller soft law. Det gælder 
f.eks. en række oplysningsforpligtelser, som er obligatoriske for børsnote-
rede virksomheder i mange lande. Det er en af årsagerne til, at corporate 
governance er et af de hurtigst udviklede  områder i de senere år. Det 
gælder både internationalt og blandt de nordiske virksomheder. 

Corporate governance adskiller sig i forhold til de øvrige områder, der 
analyseres i denne analyse. Dels ved at det ikke er et specielt stakeholder-
fokus område. Dels ved at det er vanskeligere end på de øvrige områder 
at skelne mellem rapportering, forretningspolitik, styreprogrammer og 
indikatorer. 

4.2.1 Rapportering 

Corporate governance handler om så mange forskellige feldter, at ingen 
af de analyserede virksomheder har fundet det meningsfyldt at udgive et 
specielt corporate gover-
nance regnskab. Det typi-
ske er, at oplysningerne 
rapporteres i det alminde-
lige årsregnskab og på 
websiten. 

Alle de 50 mest bære-
dygtige nordiske virk-
somheder publicerer bio-
grafier for alle direktører 
og bestyrelsesmedlemmer. 
Kun 48 pct. er dog helt 
dækkende i forhold til Si-
Ri-kriterierne med oplys-
ninger om navn, alder, 
position, andre positioner i andre børsnoterede virksomheder og større 
institutioner, samt en overordnet redegørelse for tidligere positioner. Det 
er især det sidste, som mange virksomheder ikke oplyser. Derudover bør 
oplysningerne ajourføres hvert år.  

Figur 19: Rapportering 
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Tomra:  CEO Remuneration 

The CEO has received a fixed salary of NOK 2,500,000 and a variable salary 
of NOK 750,000. He has in addition received fringe benefits of NOK 88,681. 
The CEO participates in the ordinary pension plan for employees in Norway 
(retirement age 67 years and 65 percent of base salary in pension, given 30 
years within the plan). This year’s pension premium is NOK 484,730. For the 
year 2004, the CEO will be able to earn variable salary of up to NOK 917,000, 
linked to profit development if goals mentioned are fulfilled. In the event that 
the President/CEO is dismissed from his position, he is entitled to receive full 
compensation for twelve months. 

Kilde: Annual Report 
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Stort set alle virksomhederne giver også delvist dækkende oplysninger 
om bestyrelsesmedlemmernes aflønning. Men kun 44 pct. af de 50 virk-
somheder og 60 pct. af 
top-ti-virksomhederne of-
fentliggør helt dækkende 
oplysninger om hver en-
kelt bestyrelsesmedlems 
aflønning, splittet op i 
honorar, pension, aktieop-
tioner og andre benefits. 

Alle virksomheder gi-
ver også oplysninger om 
aflønning af direktionen. 
Men kun totredjedele (60 
pct.) af de 50 selskaber og 
endnu færre (50 pct.) af 
top-ti-virksomhederne 
giver fuldt dækkende oplysninger om aflønningen af den administrerende 
direktør (CEO). Ofte  skyldes det, at der kun gives oplysninger om hele 
direktionens aflønning. Et andet problem kan være, at aflønningen ikke 
opdeles i de enkelte elementer – dvs. fast løn, bonus, aktieoptioner, pen-
sion og andre benefits.  

Figur 17: Styreprogrammer 
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Det skal understreges, at honorering af topledelsen er et meget kon-
troversielt område, hvor både holdninger og nationale virksomhedskultu-
rer er meget forskellige. 

Til gengæld giver 76 af de nordiske virksomheder fuldt dækkende op-
lysninger om de bestyrelseskomiteer, hvis eksistens i sig selv efterhånden 
er en selvstændig del af god corporate governance.  

Alle virksomhederne giver oplysninger om ejerskab og stemmerettig-
heder til aktierne, som det er påkrævet ifølge den nationale lovgivning i 
de nordiske lande. 

4.2.2 Forretningspolitik 

66 pct. har en fuldt dækkende politik for corporate governance, der som 
minimum giver retningslinier for, hvordan bestyrelsen og direktionen 
håndterer interessekonflikter i deres arbejde, deres handel med aktierne 
(insider trading), og hvordan bestyrelsesmedlemmerne aflønnes. Af top-ti 
virksomhederne drejer det sig om 90 pct. 

4.2.3 Styreprogrammer  

40 pct. af virksomhederne har indført en løbende evaluering af bestyrel-
sens arbejde. Det kan enten være udført af bestyrelsen selv, en særlig  
komite eller en tredjepart udefra. 
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Med få undtagelser har alle virksomhederne et two-tier ledelsessystem 
hvor den administrerende direktør og bestyrelsesformand er to forskellige 
personer. 
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Et bestyrelsesmedlem er ikke uafhængigt, når vedkommende:  
 
• Har en signifikant post aktier i selskabet 

• Er eller har været ansat i virksomheden de sidste fem år som direktør 

• Har haft en forbindelse med virksomheden i mere end ti år 

• Er eller har været ansat for nylig som professionel rådgiver for virksom
heden 

• Er relateret gennem blod, ægteskab eller det der ligner til andr
bestyrelsesmedlemmer, direktører eller rådgivere i virksomheden 

• Sidder i bestyrelsen hos en signifikant leverandør eller kundevirksomhed 

• Har signifikante forretningsforbindelser med udstederen 

• Er involveret i krydsbestyrelsesforhold 

• Indgår i andre afgørende relationer, som kan forhindre bestyrelsesmed
lemmet i at udføre uafhængigt arbejde 

• Er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 

Kilde: SiRi Manual 
et bliver mere og mere almindeligt at have forskellige bestyrelses-
iteer, hvor udvalgte bestyrelsesrepræsentanter kan gå i dybden med 

eltområder. Komiteerne er dog ikke en del af alle corporate gover-
ce guidelines.  
0 pct. af virksomhe-
e har således en au-

komite, som overvå-
regnskabs- og finan-

le forhold. 66 pct. har 
onorar-komite  og 44 

 har en nominerings 
ite som tager stilling 
dnævnelser m.v. Det 
er nogenlunde til for-
ene i top-ti selska-
e.  
 de fleste guidelines 
god corporate gover-
ce lægges der stor 
t på bestyrelsesmedlemmernes ufhængighed. Det gælder både i besty-
eskomiteerne og i selve bestyrelsen.  

Figur 18: Bestyrelsens uafhængighed 
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følge analysen af de 50 mest bæredygtige virksomheder, er 75 pct.  af 
yrelsesmedlemmerne uafhængige i 12 pct. af selskaberne. I 48 pct. af 
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virksomhederne er mellem 50 og 75 pct. uafhængige, mens mindre end 
50 pct. af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige i 40 pct. af virksomhe-
derne. 

4.2.4 Indikatorer 

48 pct. af virksomhederne har kun een aktieklasse, mens den anden halv-
del har både A og B aktier med forskellig stemmeret. Der er nogen 
uenighed om, hvad der er god corporate governance på dette punkt, men 
en overvejelde tilslutning til det standpunkt, at der bør være lige stemme-
ret for alle aktionærer. Andelen som lever op til dette svarer til andelen 
med lige aktieklasser blandt top-ti-selskaberne. 

Andre områder af interesse på corporate governance området er 
stemmeretsbegrænsninger, forholdet mellem revisorernes rådgivnings- og 
revisionshonorar, politik for styring af risici, politik og styreprogrammer 
for investor relations m.v.  

4.3 Community 

Forskellen på den amerikanske og europæiske tilgang til CSR/bæredyg-
tighed afspejles i stor udstrækning i virksomhedernes tilgang til ”commu-
nity”. I USA lægges der stor vægt på 
”charity”, d.v.s. hvor meget den enkelte 
virksomhed donerer til forskellige vel-
gørende formål. Det betragtes i sig selv 
som en meget afgørende målestok for 
virksomhedens sociale ansvarlighed/-
bæredygtighed.  

”Charity” spiller en langt mindre 
rolle i den europæiske tilgang til CSR. 
Her lægges der mere vægt på virksom-
hedernes ledelsesmæssige beredskab – dvs. forretningspolitik, styresy-
stemer, rapportering, indikatorer og verificering – i forhold til de lokal-
samfund, virksomhederne opererer i rundt om i verden. Det gælder ikke 
mindst bestikkelse, korruption og generel forretningsetik, hvis virksom-
hederne har forretningsaktiviteter i en række lande, som betragtes som 
særligt sensitive.  
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Specielt er der kommet betydeligt mere fokus på bestikkelse og kor-
ruption, efter at området i 2004 blev indført som et tiende princip i UN 
Global Compact. 
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4.3.1

Halv
til o
skab
“Sensitive Countries” som de defineres af Freedom House 

Sensitive countries are those that are listed on the Freedom House list
prepared by SiRi. Sensitive countries include: Abkhazia (Georgia), Af-
ghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bhu-
tan, Brunei, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Chad, Chechnya
(Russia), China (PRC), Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Cuba,
Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Gambia, Georgia, Guinea,
Haiti, India, Iran, Iraq, Israel, Israeli-Administered teritories (Israel),
Kashmir (Pakistan), Kashmir (India), Kazakhstan, Kenya, Korea North,
Kosovo (Yugoslavia), Kyrgystan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Maldi-
ves, Mauritania, Moldova, Morocco, Nagorno-Karabakh (Arme-
nia/Azerbaijan), Oman, Pakistan, Palestinian Authority administered ter-
ritories (Israel), Qatar, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Somalia, Sudan,
Swaziland, Syria, Tajikistan, Tibet (China), Togo, Transnistria (Moldova),
Tunisia, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam,
Western Sahara (Morocco), Yemen, Yugoslavia, Zimbabwe.  

Kilde: SiRi Manual 
denne analyse dækker begrebet ”community” derfor over et bredt 
ter af  forskellige initiativer, hvoraf nogle af de vigtigste er følgende: 

konomisk støtte til lokale aktiviteter og institutioner. Mange 
ordiske virksomheder giver således betydelige beløb til lokale 
portsarrangementer og kulturinitiativer m.v. 
edarbejdernes frivillige arbejdsindsats vedrørende velgørende 
rmål. 
ialog om virksomhedens påvirkning af lokalsamfundet via 
eskæftigelse, miljøpåvirkning, investeringer m.v. 
orretningspolitik og styresystemer i forhold til bestikkelse, 
orruption og forretningsetik specielt i særligt følsomme lande. 
irksomhedens generelle engagement i forhold til NGOere. 

 Rapportering  

delen af de 50 mest bæredygtige nordiske virksomheder rapporterer 
ffentligheden om deres community-engagement  i et specielt regn-
, typisk den generelle bæredygtigheds- eller CSR-rapport. 
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Betydeligt flere, nem-
lig ca. to-tredjedele, in-
formerer dog om, hvordan 
de agerer i forhold til lo-
kalsamfund med donation 
og mere kontroversielle 
sager som korruption og 
bestikkelse enten på deres 
website eller i årsrappor-
ten.  

Hovedparten offentlig-
gør kvantitative data for, 
hvor meget de donerer (58 
pct.) Lidt færre fortæller 
fuldt dækkende om de 
programmer de anvender, mens kun  ca. en tredjedel (38 pct.) rapporterer 
om en formel forretningspolitik omkring deres aktiviteter på området. 

Figur 20: Rapportering 
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Den samme tendens gør sig gældende for de ti virksomheder på ”top-
ti-listen”, som er kommet længst med CSR/bæredygtighed. De fleste 
giver oplysninger om deres aktiviteter, og hvor meget de donerer. 
Men væsentligt færre rapporterer, om den politik, de lægger til grund 
for de økonomiske gaver. 

4.3.2 Forretningspolitik 

Forklaringen er, at kun godt en tredjedel af virksomhederne (38 pct.) har 
en fuldt dækkende nedskrevet og formel forretningspolitik for ”communi-
ty engagement” som dækker mere end 50 pct. af koncernen, og som for-
tæller i detaljer, hvilke donationer virksomheden ønsker at prioritere.  

Halvdelen er dog begyndt på sådan en politik i en eller anden ud-
strækning. Blandt top-ti-virksomhederne har 90 pct. helt eller delvist en 
sådan politik, uanset hvil-
ken branche de befinder 
sig i. 

Figur 21: Forretningspolitik 
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54 pct. af virksomhe-
derne har en fuldt dæk-
kende og formel forret-
ningspolitik for, hvordan 
deres ansatte skal opføre 
sig i forhold til bestikkel-
se og korruption. Blandt 
top-ti-virksomhederne har 
80 pct. en fuldt dækkende 
politik og 90 pct. en helt 
eller delvis udbygget poli-
tik på området.  
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En fuldt dækkende politik skal bl.a. definere, hvad virksomheden præ-
cist forstår ved korruption og bestikkelse. Som et minimum skal der angi-
ves, hvilken adfærd medarbejderne skal undgå i den forbindelse.  

Mange virksomheder mener, de er dækket ind ved at henvise til med-
lemskabet af UN Global Compact, hvor det tiende princip omhandler 
bestikkelse. Men det er ikke tilstrækkeligt. En fuldt dækkende politik 
kræver, at virksomheden eksplicit formulerer sin holdning og værdier på 
området. 

Det samme gælder for den forretningspolitik, som virksomheden føl-
ger i specielt sensitive lande. Her er det heller ikke tilstrækkeligt at hen-
holde sig til de generelle menneskerettigheder. 

Det er forklaringen på, at kun 18 pct. har en fuldt dækkende forret-
ningspolitik for operationer i specielt sensitive lande. 55 pct. af de virk-
somheder, som har aktiviteter i de sensitive lande, har dog en helt eller 
delvist dækkende politik, mens det er hele 70 pct. af top-ti-virksomheder-
ne. 

4.3.3 Styreprogrammer 

Kun i hver fjerde af virksomhederne (28  pct.) er der et medlem af enten 
direktionen eller bestyrelsen, som udtrykkeligt har ansvaret for relatio-
nerne til community aktiviteterne.  Til sammenligning har 90 pct. af top-
ti-virksomhederne forankret ansvaret i topledelsen. 

Et formelt styreprogram for community engagement findes kun i godt 
en tredjedel af virksomhederne, hvilket svarer nogenlunde til andelen, 
som har en forretningspolitik på området. Igen gælder det dog, at alle top-
ti-selskaberne har oprettet et styresystem, som bl.a. indebærer identifice-
ringen af de væsentligste stakeholders i lokalområderne og en proces for 
dialogen med disse.  

] 
Volvo: Relations with Business Partners 

“The Volvo Group's dealings with its business partners are characterized by 
fairness. The Volvo Group shall not offer customers, governments, agencies of 
governments, or any representatives of such entities, any rewards or benefits in 
violation of either applicable laws or reasonable and generally accepted busi-
ness practices. Volvo Group employees must not accept payments, gifts, or 
other kinds of reimbursement from a third party that could affect or appear to 
affect their objectivity in their business……” 

Kilde: www:volvo.com 
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Kun 44 pct. har opret-
tet et fuldt dækkende sty-
resystem vedrørende be-
stikkelse og korruption. 
Kriterierne er at det skal  
definere korruption og ud-
trykkeligt nævne de for-
skellige former det optræ-
der under, som ikke kan 
accepteres. Der bør også 
findes vejledninger på 
forskellige sprog, som 
kan hjælpe ansatte, som 
står i konkrete dilemmaer 
på dette punkt. Det kan 

f.eks. være træningsprogrammer og helpdesks for medarbejdere som er i 
speciel fare for at komme i berøring med bestikkelsestilbud.  

Figur 22: Styreprogrammer 
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Kun 13 pct. har fuldt dækkende og specielle styreprogrammer for ope-
rationer i sensitive lande. Den lave andel skyldes, at mange virksomheder 
vurderer, at de er dækket ind med deres generelle programmer for men-
neskerettigheder m.v. 

4.3.4 Indikatorer 

Den mest centrale performance indikator på community området er, hvor 
meget virksomheden har doneret til forskellige relevante formål. Det gi-
ver 24 pct. fuldt dækkende oplysninger omkring, opdelt i enkeltaktiviteter 
og donationsformer som f.eks. cash og medarbejdernes frivillige arbejde. 

 

JM: Sponsorering 

JM is involved as a sponsor in a number of contexts. For JM to be involved it is 
important that a sponsored activity is brand-building and has a link to JM's own 
operations. JM also has a responsibility to contribute to positive social deve-
lopment. JM has made the assessment that sport, culture and social responsibi-
lity are appropriate areas for sponsoring. 

 Through its involvement in Mentor, a foundation dedicated to giving 
young people a drug-free upbringing, JM sponsors the Hjulsta school in north 
Stockholm. This project can be characterised as an integration project. In the 
first phase, 12 young people at the school were each assigned a mentor at JM, 
who they met regularly in various forms of cultural and recreational activities. 
The aim is to develop this commitment to other places as well. 

JM is also principal sponsor of the Millesgården museum on Lidingö. 
Sponsoring costs totalled SEK 2.6m in 2003 

Kilde: Annual Report 2003 
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Andre performanceindikatorer kan være virksomhedens effektive 
skattebetaling. Det er en parameter, som der fokuseres mere og mere på, 
specielt som følge af mange kontroversielle sager omkring multinationale 
selskabers interne fakturering mellem forskellige datterselskaber, også 
kaldet ”transfer pricing”. 

Der kan også være mere kvalitative opgørelser over, hvor mange kon-
troversielle sager omkring skat, lokalsamfund og aktiviteter i sensitive 
lande, virksomheden har været involveret i. 

4.4 Kunder 

Generelt er alle virksomheder særdeles 
afhængige af, at deres kunder er tilfred-
se med de produkter og ydelser, de får 
leveret. Det gælder uanset om virksom-
heden bekender sig til CSR og bære-
dygtighed eller ej. Derfor lever ”Quali-
ty Management”, ”Custumer Rea-
tionship Management” (CRM)  og 
”Brand Management” på den ene side 
sit eget og helt selvstændige liv paral-
lelt med CSR og bæredygtighed. På den anden side er kunderelationerne 
et særdeles vigtigt element i bestræbelserne på at tilfredsstille alle de væ-
sentligste stakeholder gruppers forventninger. 

 

 

Generelt  Corporate
Gov. 

Community

Kunder 
Medar-
bejdere 

Leveran-
dører 

Miljø 

I forhold til CSR styrer mange virksomheder deres kunderelationer ef-
ter en af de mest anvendte ISO standarder, nemlig ISO 9000. Overordnet 
beskæftiger standarden sig med kundernes kvalitetskrav, reguleringskrav 
og  kundetilfredshed. Mange virksomheder styrer også deres kunderelati-
oner efter en anden udbredt ISO standard, ISO 14000, som omtales under 
miljøafsnittet. 

Begge standarder er generiske, d.v.s principperne kan anvendes af en 
hvilken som helst virksomhed, uanset størrelse, branche og geografisk 
tilhørsforhold. Mange virksomheder er derudover certificerede efter mere 
branchespecifikke kvalitetsstandarder. 

4.4.1 Rapportering 

For at være “helt dækkende” skal en selvstændig kvalitets- eller kunde-
rapportering i det mindste beskrive virksomhedens forretningspolitik og 
værdier omkring kundetilfredshed, generel kvalitet og produktsikkerhed. 
Derudover skal det beskrives, hvordan styresystemerne på de enkelte om-
råder ser ud. Og for performance skal det i det mindste beskrives, hvor 
stor en del af koncernen der er kvalitetscertificeret f.eks. med ISO 9000. 
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Kun 38 pct. af virk-
somhederne har en selv-
stændig kvalitets- eller 
kunderapport, som fuldt 
ud lever op til disse krav. 
Her medregnes også de 
virksomheder, som har en 
generel stakeholder-rap-
portering eller lignende, 
som overholder kravene. 
På den måde er kundeom-
rådet det område, som 
beskrives dårligst af samt-
lige stakeholderområder. 

Tælles de virksomhe-
der med, som laver en selvstændig rapportering på området, der kun er 
delvist dækkende, er det kun ca. halvdelen, nemlig 52 pct. I top-ti-
gruppen  er det dog 80 pct., som på den måde fortæller omverdenen om 
deres forhold til kunderne. 

Figur 22: Rapportering 
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På websiten er der også kun 40 pct., som rapporterer helt dækkende 
om deres kunde- og kvalitetsforhold, mens 72 pct. nævner kunde- og kva-
litetsforhold i en vis udstrækning.  
Mere end halvdelen giver dog en dækkende beskrivelse af kunde- og 
kvalitetsforskellene i årsregnskabet og 74 pct. en delvist dækkende 
rapportering. 

Det, der først og fremmest rapporteres om, er virksomhedernes for-
retningspolitik i forhold til kunderne. Den beskrives helt dækkende af 
58 pct. af virksomhederne. Derimod er der kun 22 pct., som offent-
liggør talmateriale omkring kundetilfredshed, klager m.v. 

4.4.2 Forretningspolitik 

Hvilke områder er det så, 
virksomhederne har en 
forbrugerpolitik på? Her 
viser undersøgelsen, at 
det først og fremmest er 
en formel politik i forhold 
til kvalitet og forbrugertil-
fredshed. Det har 62 pct. i 
helt dækkende og 72 pct. 
i helt eller delvist dæk-
kende omfang. Til sam-
menligning er det kun 16 
pct., som har en helt dæk-

Figur 24: Forretningspolitik 
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kende forretningspolitik på marketing og reklame-praksis og 24 pct. på 
produktsikkerhed.  

Blandt top-ti virksomhederne har 80 pct. en helt eller delvist dækken-
de politik for kvalitet eller forbrugertilfredshed. Til gengæld er det også 
for disse virksomheder kun 50 pct., som har en politik på marketing og 
reklamepraksis. Og kun 40 pct. på produktsikkerhed. 
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H&M: Marketing policy: 

 ”….. The target group for advertising of the children's clothing is the parents, 
not the children. Regarding photoshoots for children's clothing, H&M claims to 
always have a representative present to ensure seriousity and the children's 
safety….” 

Kilde: www.hm.com 
3 Styreprogrammer 

 top-ti virksomhederne 
et helt eller delvist 

kende styreprogram i 
old til kunderne  i form 
et kvalitetsstyringssy-
 som f.eks. ISO 9000 

r måling af kundetil-
shed. Det samme gæl-
for 80 pct. af alle de 50 
t bæredygtige virk-
heder. Heraf er dog 
 58 pct. helt dækkende.  
t kvalitetsstyrepro-
 skal omfatte mindst 

ct. af produktionslini-
 for de vigtigste produkter. Den skal måle kvaliteten af produktions-
essen, inkorporere initiativer til at reducere fejl, medarbejdertræning 
uality audit. Et styreprogram for kundetilfredshed skal både indehol-
ævnlige målinger og initiativer til at rette op der, hvor der bliver på-
et utilfredsstillende resultater. 

Figur 25: Styreprogrammer 
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un 30 pct., har et helt dækkende produktsikkerhedsprogram. Det 
der både for umiddelbare ulykker og for problemer flere år efter salget 
kal bl.a. indeholde grundige brugsanvisninger til kunden. 
 kun 28 pct. af virksomhederne er ansvaret for kvalitets og kundeser-
 forankret i topledelsen. Blandt top-ti virksomhederne er det 60 pct.  
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4.4.4 Indikatorer 

De væsentligste indikatorer på kundesiden er måling af kundetilfredshed 
og omfanget af kvalitetscertificering. Men der er også andre indikatorer 
som kundeloyalitet, antal kundeklager og kontroversielle sager vedrøren-
de kartelaftaler, marketing, produktkvalitet og servicekvalitet. 

4.5 Medarbejdere 

Som følge af en stærk fagbevægelse og 
et meget velorganiseret arbejdsmarked 
har nordiske virksomheder i mange år 
haft et i international sammenligning 
stærkt fokus på medarbejderforhold 
såsom arbejdsmiljø, efteruddannelse, 
medarbejderinddragelse og faglige ret-
tigheder. 

Ordnede og ”ordentlige løn- og ar-
bejdsforhold” betragtes langt de fleste 
steder som en selvfølge. Arbejdsgivere og arbejdstagere er enige om, at 
efteruddannelse og sikre arbejdsforhold er vejen til større produktivitet og 
dermed bedre indtjening, højere løn og flere arbejdspladser. Bølgen om-
kring viden regnskaber m.v. i 1990erne satte ekstra fokus på opgørelsen 
og rapporteringen om de immaterielle værdier, der er forbundet med an-
sættelsen af loyale og dygtige medarbejdere.   
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I GRI’s guideline for de kerneindikatorer, som alle virksomheder an-
ILOs kernekonventioner: 

FN organisationen International Labour Organisation (ILO) har vedtaget om-
kring 200 konventioner vedrørende arbejds- og levevilkår. Heraf bliver de føl-
gende otte, vedtaget i 1998 i ”The Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work” betragtet som specielt centrale: 

• Convention Nr. 29: Forced Labour, 1930 

• Convention Nr. 87: Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise, 1948 

• Convention Nr. 98: Right to Organise and Collective Bargaining, 1949 

• Convention Nr. 100: Equal Remuneration, 1951 

• Convention Nr. 105: Abolition of Forced Labour, 1959 

• Convention Nr. 111: Discrimination (Employment and Occupation) 1958 

• Convention Nr. 138: Minimum Age, 1973 

• Convention Nr. 182: Worst Forms of Child Labour, 2000 

Kilde: ILO 
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befales at rapportere efter, tages der bl.a. udgangspunkt i ILOs otte ker-
nekonventioner for fundamentale arbejdstagerrettigheder. Selv om det for 
mange nordiske lande kan forekomme overflødigt at sikre og offentligt 
erklære, at de støtter fri forhandlingsret og forbud imod børnearbejde 
m.v., vurderes det som afgørende, at alle virksomheder orienterer omver-
denen om, hvordan netop de håndterer disse fundamentale områder. Det 
bliver ikke mindre relevant af, at flere og flere virksomheder indgår i glo-
bale ”supply chains”, hvor de også uden for egen fabriks port har ansvaret 
for at sikre overholdelsen af de fundamentale arbejdstagerrettigheder, 
som også betragtes som nogle af de vigtigste menneskerettigheder. 

GRI anbefaler, at alle virksomheder beskriver deres arbejdsmiljøfor-
hold bl.a. gennem tal for arbejdsulykker og sygefravær. Det samme gæl-
der også uddannelsesindsatsen bl.a. ved tal for det gennemsnitlige antal 
uddannelsestimer pr. medarbejder.  

Herudover finder mange af de mest bæredygtige nordiske virksomhe-
der det relevant at oplyse om deres forretningspolitikker, implementering 
og måling af medarbejderinddragelse, incitamentbaserede lønsystemer og 
andre såkaldt ”worklife goder” som f.eks. flextid og orlovsordninger, der 
giver medarbejderne mulighed for at indrette deres arbejdstid efter børn- 
og familieforhold. 

Endelig gør især flere danske virksomheder en indsats for at fastholde 
og integrere medarbejdere med nedsat arbejdsevne, såsom ældre, lang-
tidssyge, etniske minoriteter m.v. Det er først og fremmest resultatet af 
den kampagne for ”virksomhedernes sociale ansvar” og ”det rummelige 
arbejdsmarked”, som blev igangsat i 1994 af det daværende danske Soci-
alministerium, og som videreføres meget aktivt af Arbejdsmarkedsstyrel-
sen  
Det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar: 

Det danske Beskæftigelsesministerium har i en årrække arbejdet aktivt for en 
version af ”virksomhedernes sociale ansvar” som især fokuserer på ”det rum-
melige arbejdsmarked.” I en definition nævnes følgende elementer i virksom-
hedernes sociale ansvar: 
• At virksomhederne forebygger, at medarbejderne fortrænges fra arbejds-

markedet. Det kan for eksempel være i kraft af et godt arbejdsmiljø, en 
god personalepolitik der tager forskellige hensyn til medarbejderne og 
kompetenceudvikling af medarbejderne. 

• At virksomhederne gør en aktiv indsats for at fastholde medarbejdere, der 
for eksempel bliver syge 

• At virksomhederne er rummelige i forhold til at skabe plads til mennesker, 
der er uden for arbejdsmarkedet 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 
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4.5.1 Rapportering 

Ikke-finansielle forhold 
vedrørende medarbejderne 
er det område de 50 mest 
bæredygtige nordiske virk-
somheder rapporterer mest 
omfattende om. Samtlige 
virksomheder giver såle-
des dækkende oplysninger 
om forretningspolitik, sty-
reprogrammer og indikato-
rer på en række områder i 
den almindelige årsrap-
port.  

To tredjedele (62 pct.) 
uddyber informationerne i 
en særlig rapport – enten i en specifik H&S rapport, Human Relation rap-
port eller i et mere generelt CSR- eller bæredygtighedsregnskab. Hertil 
kommer, at 76 pct. giver helt eller delvist dækkende oplysninger om 
medarbejderne på deres website.  

Figur 26: Rapportering 
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Virksomhederne gør mest ud af at beskrive de styreprogrammer, som 
påvirker medarbejderne i forbindelse med arbejdsmiljø, uddannelse, 
medarbejderindflydelse m.v. Mere end 90 pct. af virksomhederne fortæl-
ler om disse områder.  

Den tilhørende forretningspolitik er også tydelig i virksomhedernes 
rapportering. Den beskriver 84 pct. af virksomhederne helt eller delvist 
dækkende. 80 pct. offentliggør oplysninger om virksomhedens perfor-
mance på områder som medarbejdertilfredshed, uddannelsesintensitet og 
tabt arbejdstid i forbindelse med sygdom og arbejdsulykker m.v. 

4.5.2 Forretningspolitik 

Top-ti-virksomhederne betragter de grundlæggende arbejdstagerrettighe-
der som helt afgørende. De har alle formuleret en helt eller delvist dæk-
kende politik omkring divesity, organisationsfrihed og forhandlingsret, 
børnearbejde og arbejdsmiljø. 90 pct. forholder sig til minimumgrænser 
for aflønningsforhold, mens 80 pct. har formuleret en helt eller delvist 
dækkende politik omkring arbejdstid.  

Helt så langt er hele gruppen af de 50 mest bæredygtige virksomheder 
ikke kommet på alle områderne. Men også her tages de grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder meget alvorligt. 

72 pct. har en helt dækkende forretningspolitik vedrørende arbejdsmil-
jøforhold, som henviser til ILO-konventionerne eller andre lignende in-
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ternationale konventioner. Indholdsmæssigt forholder de sig til forhold 
som fysiske sikkerhedsrisici, psykiske forhold på arbejdspladsen, fore-
byggelse af stress, arbejdsbelastning m.v. 82 pct. har en helt eller delvist 
dækkende politik på området. 

En endnu større andel, 
nemlig 88 pct., har formu-
leret en helt eller delvist 
dækkende diversity-poli-
tik som udtrykker en am-
bition om at behandle alle 
medarbejdere ens, uanset 
køn, race, religion og 
eventuelt også seksuel ori-
entering. Mange betoner 
derudover de forretnings-
mæssige fordele ved, at 
medarbejderstyrken af-
spejler den forskelligartet-
hed, som præger de globa-
le markeder.  

Figur 27 Forretningspolitik 
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78 pct. har fundet det nødvendigt at formulere en forretningspolitik, 
der understøtter ILO konventionen vedtaget i 1949 om retten til at organi-
sere sig i fagforeninger og forhandle kollektivt med arbejdsgiverne om 
løn- og arbejdsforhold. 
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 Electrolux: Child labor 

Child labor is not tolerated in any form. Unless local law stipulates a higher 
agelimit, no person younger than the age for completing compulsory education 
or younger than 15 (or 14 where permitted by ILO convention No. 138) shall 
be employed. For authorized minors, management is responsible for providing 
working conditions, hours of work and wage appropriate for his or her age and 
in compliance with applicable local law as a minimum. If a child is found 
working at a site where Electrolux products and or components are produced, 
Electrolux encourages remediation that does not worsen the child’s social 
situation. 

Kilde: www.electrolux.com 
n næsten lige så stor andel, nemlig 76 pct. tager afstand fra børne- og 
gsarbejde med en forretningspolitik, der er helt eller delvist dækken-
Noget færre, nemlig 66 pct., har en politik omkring arbejdstid og mi-
umaflønning. 
ndelig har kun 28 pct. af virksomhederne en erklæret forretningspoli-
or fastholdelse og integration af medarbejdere med nedsat arbejdsev-
 langtidssyge, langtidsledige, ældre, etniske minoriteter m.v. Det be-
nes ”det rummelige arbejdsmarked” eller ”virksomhedernes sociale 



 Nordic Sustainability Index II 59 

ansvar” og har i Danmark været støtte både politisk og økonomisk af 
skiftende regeringer siden begyndelsen af 1990erne. Også flere virksom-
heder i de øvrige nordiske lande ser det som deres opgave at bringe de 
grupper i beskæftigelse, som ellers har vanskeligt ved at finde beskæfti-
gelse til almindeligt gældende lønniveau. 

4.5.3 Styreprogrammer 

Stort set alle top-ti-
virksomhederne har ind-
ført en række styrepro-
grammer, der skal hjælpe 
til med at få disse menne-
skerettighedspolitikker og 
andre centrale medarbej-
derpolitikker som uddan-
nelse og medarbejderind-
flydelse, ført ud i livet. 

Blandt de 50 mest bæ-
redygtige er de program-
mer, der gælder for med-
arbejderområdet, også 
prioriteret relativt højt. 
Det gælder først og fremmest uddannelse og efteruddannelse, som alle 
virksomheder har programmer for - 86 i helt dækkende grad. 

K

Figur 28: Styresystemer 1 
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Men også styreprogrammer for arbejdsmiljø, involvering af medarbej-
dere, ligebehandling af medarbejdere på trods af køn, seksuel orientering 
og religion har stor udbredelse i omkring 80 pct. af virksomhederne.  

Noget mindre tilslutning er der til de såkaldte ”work/life” program-
mer, som dækker over initiativer, der skal gøre det lettere for medarbej-
derne at tage sig af deres børn og familie. Det kan være flextid, orlovs-
ordninger, job-deleordninger m.v. Det tilbyder 26 pct. af virksomhederne 
deres medarbejdere i fuld udstrækning, og 46 pct. af virksomhederne til-
byder det i hel eller delvis 
udstrækning.  

Programmer for med-
bestemmelse omkring 
forhold, som vedrører 
medarbejderne, så som 
samarbejdsudvalg m.v., er 
helt eller delvist lovplig-
tigt i de nordiske lande og 
tilbydes således helt eller 
delvist i 82 pct. af virk-
somhederne.  

Figur 28: Styresystemer 2 
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Programmer for overskudsdeling eller medejerskab ved køb af aktier 
findes i 6o pct. af virksomhederne i den ene eller anden form. Ofte gælder 
den form for ordninger dog mest for direktion og seniormedarbejdere. 

60 pct. af virksomhederne har en fuldt dækkende medarbejdertilfreds-
hedsundersøgelse mindst hver andet år, som dækker mindst 50 pct. af 
medarbejderne. Tælles mindre ambitiøse målinger med, findes de i mere 
end trefjerdedele af virksomhederne. For de mest progressive virksomhe-
der ser det ud som et ”must”, idet alle på top-ti listen har en eller anden 
form for medarbejdertilfredshedsundersøgelse. 

Endelig har 20 pct. af virksomhederne programmer for ”det rummeli-
ge arbejdsmarked”, herunder beskæftigelse af  svage medarbejdere. Det 
er ikke mere hyppigt forekommende blandt top-ti-virksomhederne 
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 TDC: Mangfoldighedsledelse og socialt ansvar 

EQUAL-projektets overordnede målsætning er at udvikle et dansk koncept for 
mang-foldighedsledelse og social ansvarlighed gennem et unikt samarbejde 
mellem to af Danmarks største virksomheder: DSB (Danske Statsbaner) og 
TDC A/S. TDC og DSB omfatter tilsammen mere end 24.000 arbejdspladser – 
eller ca. 1 % af den samlede arbejdsstyrke i Danmark – inden for en lang række 
faggrupper fra ufaglærte til akademikere. Med udgangspunkt i en vifte af prak-
sisorienterede initiativer arbejder projektet med rekruttering, fastholdelse og 
karriereudvikling af nydanskere og handicappede. Der er f.eks. etableret for-
skoler med henblik på at kvalificere flere unge med anden etnisk baggrund til 
at bestå test og optagelsesprøver i DSB, etableret kundeservice på tyrkisk i 
TDC, tilrettelagt særlige traineeordninger for bl.a. nyuddannede datamatikere 
og arbejdet med erfaringsopsamling i tilknytning til handicappedes behov på 
arbejdspladsen, etc. Herudover arbejder projektet målrettet med problemstillin-
ger vedrørende køn og organisation. En af målsætningerne i projektet er at op-
nå en højere repræsentation af kvinder i topledelserne i de to virksomheder. 
Konkret sker dette gennem målrettede mentorordninger for kvindelige ledere. 

Kilde: www.tdc.dk 
4 Indikatorer 

fleste ikke-finansielle key performance indikatorer (KPI) for medar-
erne måler medarbejdertrivslen i en eller anden form. 
dover  målingen af medarbejdertilfredshed er tabt arbejdstid ved sy-

avær og arbejdsulykker  gode indikatorer. Det måles af 74 pct. af 
somhederne og 90 pct. af virksomhederne på top-ti-listen.   
elv om efteruddannelsesprogrammerne er meget udbredte, måles og 
orteres antallet af timer anvendt til uddannelse og efteruddannelse 

 i 30 pct. af virksomhederne. 
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Kun seks pct. oplyser, 
at de måler og rapporterer 
om resultaterne af deres 
sociale ansvar over for 
medarbejdere med nedsat 
arbejdsevne, også kaldet 
”det rummelige arbejds-
marked”.  

Diversity i direktion og 
bestyrelse er en central 
indikator både for corpo-
rate governance og human 
ressource området. Da alle 
virksomhederne rapporte-
rer om, hvem der sidder i 
topledelsen og beskriver deres baggrund, er det muligt at måle på områ-
det i samtlige virksomheder. Resultatet er dog, at diversity er meget lidt 
udbredt i de mest bæredygtige virksomheders topledelser, til trods for 
deres offentlige målsætninger på området. 

Figur 28 B: Indikatorer 
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Kun en af de 50 virksomheder har en daglig ledelse, hvor mindst 
halvdelen af direktionen udgøres af kvinder. Kun i fire virksomheder sid-
der kvinderne på mere end 25 pct. af pladserne. 

Ikke i én eneste virksomhed fremgår det, at repræsentanter for etniske 
minoriteter har sæde i hverken bestyrelse eller direktion. 

Andre indikatorer på området, som ikke indgår i denne undersøgelse, 
kan være medarbejderomsætning, uddannelsesprofil m.v., datterselskaber 
med social certificering som f.eks. SA 8000, bøder for dårligt arbejdsmil-
jø, redegørelse for større afskedigelsesrunder, forhold til fagforeninger 
m.v., antal fagforeningsorganiserede medarbejdere m.v. 

4.5.5 Verificering 

Hovedparten af de mest bæredygtige virksomheder får ikke verificeret 
deres rapporteringer og processer omkring medarbejderforhold og human 
ressources. Det sker dog i enkelte tilfælde i forbindelse med udgivelse af 
specialregnskaber om medarbejderforhold, arbejdsmiljø og de mere gene-
relle CSR/bæredygtighedsrapporter. 

4.6 Leverandører og supply chain 

Med den nye globale arbejdsdeling tillægges virksomhederne ikke kun 
ansvaret for god forretningsetik og overholdelse af menneskerettigheder 
m.v. inden for egne døre og fabriks porte. Ansvaret gælder i stigende grad 
også underleverandører og andre virksomheder i værdikæden.  
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En undersøgelse har således påvist, 
at mere end halvdelen af de større 
danske virksomheder jævnligt stilles 
over for krav om arbejdsmiljø, etik og 
sociale forhold fra de virksomheder, 
de er underleverandører til. Mere end 
70 pct. af virksomhederne skal jævn-
ligt godtgøre, at de kan leve op til be-
stemte miljøkrav. Og mange andre 
nordiske virksomheder er selv be-
gyndt at stille krav ned gennem deres værdikæde om miljø, sociale for-
hold m.v. 13 
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Det får kravene til at sprede sig som ringe i vandet, og dette ”leveran-
dørpres” er på ganske kort tid blevet en af de væsentligste CSR-drivere.  

Mekanismen gælder i princippet for alle virksomheder. Men den er 
især relevant for virksomheder, der er til stede i de specielt følsomme 
lande  og i specielt følsomme brancher som f.eks. tekstilbranchen. 

Samtidig er supply chain et af de mindst udviklede CSR/bæredygtig-
heds områder – både teoretisk, metodisk og praktisk. Det er forholdsvist 
nyt. Mange virksomheder har den opfattelse, at de skal have orden i egne 
sager, inden de kræver noget tilsvarende af andre. Endelig kan det ofte 
være forbundet med meget store vanskeligheder at kontrollere hvilke le-
verandører, der lever bedst op til supply-chain-kravene. 

Rapporering 4.6.1 

I de seneste par år har om-
rådet undergået en meget 
betydelig udvikling. Det 
ses bl.a. af, at hele 90 pct. 
af top-ti-virksomhederne 
rapporterer om deres initi-
ativer i forhold til leve-
randører m.v. både i spe-
cielle regnskaber og på 
deres website. Her beskri-
ver de mest deres policy 
(90 pct.), lidt mindre deres 
styreprogrammer (80 pct.) 
og i langt mindre grad 
resultaterne af leveran-
dørkravene og kontrollen af i hvor stor udstrækning disse overholdes 
(kun 40 pct. ).  

 

Figur 29: Rapportering 
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13 Oxford Research (2004) ”Etik, miljø og sociale forhold i Supply-Chain” 
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Meget tyder på, det er en strømpil for hvilken udvikling, der er på vej i 
de øvrige virksomheder. Blandt de 50 mest bæredygtige er det kun halv-
delen, som helt eller delvist dækkende rapporterer om leverandørforhold i 
specielle regnskaber. 42 pct. fletter det ind i de eksisterende årsregnska-
ber, mens kun 38 pct. er åbne omkring disse forhold i specielle afsnit på 
websiten.  
Som blandt top-ti virksomhederne oplyses der først og fremmest om, 
efter hvilken politik eller hvilke værdier virksomhederne udvælger de-
res leverandører. Kun i meget beskeden udstrækning gives der infor-
mationer om, præcist hvad der kommer ud af de forskellige audits, 
kontrolbesøg m.v. (12 pct.). 

4.6.2 Forretningspolitik 

Krav til overholdelse af menneskerettigheder er væsentlig overalt i ver-
den – også de steder, hvor det umiddelbart kan virke overflødigt. Men 
ILOs kernekonventioner forekommer ofte specielt relevante i forhold til 
underleverandører i store dele af den tredje verden. 

Det er baggrunden for, 
at 80-90 pct. af de mest 
avancerede virksomheder 
på top-ti listen har en for-
retningspolitik omkring 
de vigtigste arbejdstager-
rettigheder. Ikke blot som 
en henvisning til Global 
Compact eller ILO kon-
ventionerne. Det er en 
styrke i sig selv at henvise 
til et generelt commitment 
til disse universelle codes 
of conducts. Men det er 
ikke tilstrækkeligt. Ud 
over den generelle ”compliance” er det nødvendigt, at den enkelte virk-
somhed forholder sig helt individuelt til hvordan disse områder skal tack-
les.  

F

Figur 30: Forretningspolitik 
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En sådan politik er noget mindre udbredt i de 50 virksomheder – 
hvoraf en del dog også først og fremmest er orienterede imod hjemme-
markedet. Tendensen er, at 40-50 pct. af virksomhederne har en helt eller 
delvis dækkende politik på de vigtigste områder. Det drejer sig om ar-
bejdsmiljø (56 pct.), arbejdstider (48 pct.), retten til fri organisering og 
kollektive forhandlinger (49 pct.) børne- og tvangsarbejde (48 pct.), leve-
forhold (42 pct.), ikke-diskriminering (50 pct.) og anvendelse af discipli-
nærstraffe (40 pct.). 

Som det fremgår af miljøafsnittet, stiller en stor del af virksomhederne 
ligeledes miljøkrav til leverandører og forretningspartnere.  
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4.6.3 Styreprogrammer, indikatorer og verificering 

Udover selve værdierne og kravene til underleverandørerne om at over-
holde dem, er to forhold væsentlige i implementeringen: 

Det første er, at ansva-
ret for overvågningen af 
leverandørforholdene er 
placeret på topniveau – 
enten i bestyrelsen eller 
direktionen, eller lige u-
middelbart under. Det er 
tilfældet i kun 22 pct. af 
de 50 selskaber, men i 70 
pct. af virksomhederne på 
top-ti-listen.  

Det andet er, at det 
faktisk kontrolleres om 
leverandørerne overholder 
den fastsatte politik. Det 
kan gøres enten af virksomheden selv eller af en uafhængig tredjepart. 
Selve overvågningen af leverandørerne sker kun i hel eller delvis grad i 
en tredjedel af de 50 virksomheder, mens det sker i 80 pct. af de mest bæ-
redygtige på top-ti listen. 

 

Figur 31 Styreprogrammer 
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 Novo Nordisk: Monotoring the supply chain  

A questionnaire has been sent out to key suppliers. Besides environmental issues 
it covers: Wages and benefits, Working hours, Health and safety, Child labour, 
Forced labour Freedom of association and collective bargaining, Discrimina-
tion/equal opportunities, Disciplinary measures, Privacy. 

Novo Nordisk further states that, as of 2002, all new contracts with suppliers 
include a clause stating the mutual commitment to the UN Universal Declaration 
of Human Rights, the International Labour Organisation (ILO) Conventions and 
the International Chamber of Commerce’s (ICC) Business Charter for Sustainable 
Development. The supplier must promptly report inconsistencies with these prin-
ciples to Novo Nordisk. 

By 2003, suppliers covering 31% of the total value of Novo Nordisk’s pur-
chases have been evaluated through a self-assessment questionnaire, with respect 
to basic labour rights and environmental management. The target for 2003 was to 
cover 90% of suppliers in these groups that could be characterised as having a 
high business impact, being manufacturers of substances or using environmen-
tally hazardous processes, or industries or companies located in countries known 
for human rights violations. However, the company only managed to evaluate 
69%. In total 87.6% reported that they had satisfactory performance. No major 
violations were reported. 

Kilde: www.novonordisk.com 
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Ingen af de analyserede virksomheder giver en fuldt dækkende be-
skrivelse af de konkrete resultater af de løbende overvågninger af leve-
randørforholdene. 

En anden performanceindikator er antallet af datterselskaber med so-
cial certificering som SA 8000 eller lignende.  Det oplyses kun af seks 
pct. af NSI-50 virksomhederne og 20 pct. af top-ti-virksomhederne. 

4.7 Miljø 

Den miljømæssige dimension af bære-
dygtighed kan ifølge GRI defineres 
som virksomhedens påvirkning af le-
vende og ikke levende natursystemer, 
herunder øko-systemer, land, luft og 
vand. I et stakeholder perspektiv ud-
trykker miljødimensionen hensynet til 
de fremtidige generationers naturres-
sourcer. 

I de fleste virksomheder er miljødi-
mensionen betydeligt mere udviklet end de øvrige stakeholder-
dimensioner, som også ofte benævnes den sociale bæredygtighed. Det 
skyldes dels, at miljøet har været på virksomhedernes dagsorden i en 
længere periode. Dels at virksomhedernes miljøberedskab og rapporte-
ring er reguleret gennem lovgivning og soft-law i en række lande. Dan-
mark indførte således som det første land i verden loven om grønne regn-
skaber i 1995. 
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GRI anbefaler, at alle virksomheder, uanset branche og størrelse m.v. 
måler og rapporterer på en længere række performance indikatorer inden 
for miljøområdet som f.eks. materialeforbrug, vandforbrug, og energifor-
brug. Herudover foreslår GRI en række indikatorer, som afhænger af, 
hvilken branche virksomhederne befinder sig i. 

Det bedste billede af hvor langt de enkelte virksomheder er kommet 
på miljøområdet er dog, i hvor høj grad de har implementeret de to mest 
udbredte miljø-standarder, EMAS og ISO 14000. 

4.7.1 Rapportering 

Trefjerdedele (76 pct.) af de mest bæredygtige nordiske virksomheder 
har en selvstændig miljørapport. Det kan også være en miljø- og ar-
bejdsmiljørapport eller en mere generel bæredygtighedsrapport, som be-
skriver virksomhedens miljøpolitik, miljøledelsessystemer og data for 
virksomhedens miljøperformance.  
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Desuden beskriver me-
re end 90 pct. af virksom-
hederne deres miljøfor-
hold på deres websites og 
i de generelle årsregnska-
ber. 

Miljø er dermed et af 
de generelt bedst beskrev-
ne områder, uanset virk-
somhedernes branche og 
størrelse. Mere end 90 pct. 
beskriver deres miljøpoli-
tik, mens mere end 80 pct. 
beskriver deres miljøle-
delsessystemer og miljø-
performance i større eller mindre udstrækning.  

Figur 32: Rapportering 
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Det gælder 100 pct. af virksomhederne på top-ti-listen. 

4.7.2 Forretningspolitik 

Mere end 90 pct. af de mest bæredygtige nordiske virksomheder har for-
muleret en generel miljøpolitik, som betragtes som helt dækkende. Dvs. 
der er tale om en formelt nedskreven politik, som gælder for mindst 50 
pct. af virksomhedens aktivitet, og som minimum adresserer følgende 
punkter: 
 
• Overensstemmelse med miljølovgivningen 
• Måling af performance 
• Reduktion af miljøpåvirkninger fra produktion 
• Auditering af processen 
• Miljømæssig træning og kommunikation med medarbejderne 
• Miljøkrav til leverandørerne  
• Løbende information til den generelle offentlighed 
• Løbende information til forbrugerne 
• Opsætning af miljømæssige mål 
• Commitment til løbende forbedringer 
• Commitment til at optage ”best practice” 
• Commitment til at udvikle produkter med mindre miljømæssig negativ 

påvirkning 
 

Samtlige top-ti-virksomheder har på samme måde en dækkende miljøpo-
litik. 
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4.7.3 Styreprogrammer 

Generelt fremgår det af analysen, at mere end 80 pct. af virksomhederne 
har et helt dækkende miljøledelsessystem og mere end 90 pct. i en eller 
anden udstrækning. Helt 
dækkende betyder, at mil-
jøledelsessystemet enten 
er EMAS eller ISO 14000 
certificeret, eller at det på 
anden måde opfylder be-
tingelserne gennem adres-
sering af performancemå-
ling, mål for miljøperfor-
mance, intern verificering 
og kontrol, medarbejder-
engagement og kommuni-
kationsprogrammer, som 
dækker mindst halvdelen 
af virksomhedens aktivi-
teter.  

Figur 33: Styreprogrammer 1 
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20 pct. oplyser, at de er EMAS certificerede, hvilket på alle punkter 
overtrumfer en ISO 14001 certificering. Ifølge undersøgelsen har 80 pct. 
af de medvirkende virksomheder ISO 14000 certificeret koncernen i stør-
re eller mindre udstrækning. 66 pct. har ISO14000 certificering på mere 
end 50 pct. af aktiviteterne. 

Det sætter rammen for de andre styresystemer på miljøområdet, som 
er knap så udbredte. Det gælder løbende monitorering af miljøforhold, 
opsætning af miljømæssige mål og træning af medarbejderne samt verifi-
cering af miljøforholdene. 

I forlængelse af ISO14000/EMAS certificeringen har hovedparten af 
virksomhederne en række miljøprogrammer på plads: 

48 pct. har et helt 
dækkende system for ind-
dragelse af de mest rele-
vante stakeholdergrupper i 
arbejdet med virksomhe-
dens miljø, mens 66 pct. 
har gennemført dette helt 
eller delvist.  

Figur 34: Styreprogrammer 2 
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Miljøkrav til leveran-
dørerne stilles - helt dæk-
kende - af 64 pct. af virk-
somhederne og i en eller 
anden udstrækning af 80 
pct. 

Det er vigtigt, at miljø 
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indgår i produktudviklingen lige fra starten. 80 pct. gør det helt eller del-
vist dækkende. 

Lige så vigtigt er det at gennemtænke hvordan miljøforhold indvirker 
gennem resten af produktets life-cycle, og ikke mindst ved produktets 
død, hvor det skal bortskaffes. Disse overvejelser gøres helt dækkende af 
halvdelen af virksomhederne (50 pct.) og 57 pct. hvis de delvist dækken-
de tælles med. 

Herefter de mere specifikke miljøprogrammer, som er relevante for 
stort set alle selskaber, dog i varierende grad: Det gælder programmer til 
reduktion af vandforbruget, som 58 pct. har gennemført i en eller anden 
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 EMAS OG ISO 14000: 

EMAS og ISO 14000  er de mest anerkendte internationale standarder for mil-
jøledelse.  

Den første EMAS forordning blev vedtaget af EU-kommisionen i 1993, 
men er revideret siden. ISO 14000 blev lanceret i 1996 af den Internationale 
Standardiserings Organisation som også udgiver en række standarder på andre 
områder. 

Kravene til ISO 14000 er en del af EMAS. EMAS registrerede virksomhe-
der opfylder således automatisk kravene i ISO 14001. 

Virksomheder, som følger ISO 14000 og dermed også EMAS skal som 
minimum udarbejde en miljøpolitik, et sæt miljømålsætninger, en miljøhand-
lingsplan, en miljøstyringshåndbog bl.a. med daglige procedurer, samt en in-
tern miljøaudit, hvor ledelsen bliver overbevist om at miljøledelsessystemet 
fungerer. 

Herudover skal virksomheder som følger EMAS gennemføre tre ting:  En 
indledende intern miljøstatus. En miljøauditering foretaget af en uafhængig 
ekstern part, samt en årlig offentlig tilgængelig miljøredegørelse/rapportering. 
Miljørapporteringen skal også underskrives af en ekstern verifikator, som ga-
ranterer for processer og rapportering. 

Når kravene er gennemført kan virksomhederne certificeres af en uafhæn-
gig tredjepart. 
trækning. Programmer for reduktion af materialeforbrug 70 pct., pro-
mer for reduktion af udledning i luften 72 pct., vandforurening 58 

, affaldshåndtering 82 pct., energieffektivitet 86 pct.  Endelig har 28 
 i helt dækkende grad programmer til nedbringelse af miljøpåvirkning 
rbindelse med transport, mens 44 pct. har det i en eller anden ud-
kning. Det kan være alt fra indkøb af lastbiler til flyrejsevaner for 
ktionen. 
elv om 12 pct. af virksomhederne har forankret miljøansvaret i be-

else eller top-direktion, kan der altså generelt konstateres en meget 
k dækning, når det gælder miljøledelsessystemer. 



 Nordic Sustainability Index II 69 

4.7.4 Indikatorer 

Generelt er KPIerne på 
miljøområdet mere dæk-
kende og sofistikerede 
end indikatorerne på det 
sociale område. Problemet 
består i at gøre de grønne 
indikatorer sammenligne-
lige mellem virksomheder 
med forskellige forhold – 
f.eks. inden for forskellige 
brancher. 

En af de bedste og 
mest udbredte indikatorer 
for, hvor langt en virk-
somhed er på miljøområ-
det, er opgørelsen af hvor stor en andel af koncernen, der enten er EMAS 
eller ISO 14001 certificeret. Som det tidligere er fremgået, er langt ho-
vedparten af virksomhederne i undersøgelsen miljøcertificerede i en eller 
anden grad.  

Figur 35: Indikatorer 
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En mere negativ indikator er, hvorvidt virksomheden har været invol-
veret i miljøsager, som har resulteret i miljøbøder eller andre negative 
sanktioner. Det giver 78 pct. af de 50 mest bæredygtige oplysninger om - 
hovedparten at de ikke har haft den form for problemer.  

Af andre meget anvendte miljøindikatorer kan nævnes energiforbrug 
(68 pct.), vandforbrug (54 pct.), udledning af drivhusgasser (58 pct.) og 
udvikling af nye miljø-
venlige produkter (64 
pct.). 

Af mindre anvendte 
indikatorer kan nævnes 
anvendelse af vedvarende 
energi (18 pct.), udled-
ning i vand (32 pct.) flyg-
tige organiske stoffer eller 
VOC (28 pct.), ozonned-
brydende stoffer  eller 
ODC (10pct.), industriaf-
fald (28 pct.), almindeligt 
affald (44 pct.). 

Figur 36: Miljøverificering 
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 Norske Skog: Conclusion from environmental audit 

In conclusion, nothing has come to our attention that causes us not to believe 
that: 
1. The environmental aspects presented in the Report comprise the most sig-
nificant ones at Group level. 

2. Norske Skogindustrier ASA has applied detailed procedures for the purpose 
of collecting, compiling and validating environmental data from its reporting 
units for inclusion in the Report. 

3. The aggregated information accumulated as a result of the procedures noted 
above is consistent with the data reported from reporting units and appropri-
ately reflected in the Report. 

4. The environmental information for 2003 reported from a sample of two re-
porting units visited (Norske Skog Skogn and Norske Skog Walsum) was re-
ported according to the procedures noted above and was consistent with the 
source documentation presented to us. 

5. The GRI Index presented on page 118 in the Report is based on a systemati-
cal approach and appropriately reflects to what extent the Norske Skogindus-
trier ASA Annual Report 2003 aligns with the indicators listed in the GRI 2002 
Sustainability Reporting Guidelines. 

DELOITTE 

Kilde: www.noske-skog.com 
5 Verificering 

ct. har en intern auditering af miljøforholdene, mens lidt færre, nem-
2 pct., har en ekstern uafhængig part til at klare dette i en eller anden 

trækning. 

 Samlet analyse af virksomhedens initiativer 

le kalder forretningsparadigmet for CSR eller bare CR (Corporate 
ponsibility). Andre foretrækker bæredygtighed, etik, socialt ansvar 
r stakeholder value. Blandt de 50 mest bæredygtige nordiske virk-
heder er disse betegnelser for det nye forretningsparadigme nogen-
e lige meget anvendt, og de dækker over nogenlunde det samme ind-
. 
erimod er der stor forskel på, hvor langt de 50 mest bæredygtige 

somheder i Norden er kommet med implementering af paradigmet. 
 fremgår tydeligt af undersøgelsen, til trods for at der ikke er foretaget 
gentlig rating af hvert enkelt selskab, men udelukkende givet pointe-
, 1, 0 for henholdsvis fuld dækning, delvis og slet ikke.  
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Mens den bedste har 
opnået knap 90 pct. af de 
mulige 254 point for 125 
målepunker, har den dår-
ligste kun opnået knap 20 
point.  

Man kan stille spørgs-
målstegn ved, om de fire 
dårligste, som alle har min-
dre end 25 pct. af de mu-
lige point, tilhører gruppen 
af de mest bæredygtige i 
Norden. De trækker under 
alle omstændigheder nivea-
uet meget ned og er ude-
lukkende medtaget i undersøgelsen for at få en bredere virksomhedsdæk-
ning på størrelse og sektorforhold. 

Figur 37: Totalperformance 
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Omvendt findes der uden for denne analyse en mindre gruppe af me-
get store nordiske virksomheder, som er kommet så langt med implemen-
tering af CSR på de enkelte 
områder, at de tilhører 
gruppen af nordiske fyrtår-
ne på området. De er  ikke 
medtaget her, for at sikre en 
størrelsesmæssig og sek-
tormæssig spredning blandt 
de medvirkende virksom-
heder.  

 
Der er dog tale om et 

meget begrænset antal virk-
somheder. Man kan derfor 
konkludere, at den naturlige 
gruppe af nordiske fyrtårne, 
som er kommet langt på 
området – ikke er meget 
større end 50 på nuværende 
tidspunkt.  

Til gengæld findes nogle af
Norden. Det gælder f.eks. Nov
dem er med i Nordens top-ti, 
stændig gruppe. De har alle o
point. 

                                             
14 Sustainability, UNEP and Standard &

Financial Reporting” 
“Top-ti-listen”

• Kesko (F) 

• Stora Enso (F) 

• Metso (F) 

• Novozymes (D) 

• Nokia (F) 

• AstraZeneca (S) 

• Novo Nordisk (D)

• H & M (S) 

• UPM (F) 

• Danisco (D) 
 verdens bedste virksomheder på området i 
o Nordisk, Statoil og Kesko.14 De fleste af 

som her har været analyseret som en selv-
pnået mere end to tredjedele af de mulige 

    
 Poors (2004) “Risk & Opportunity. Best Practice in Non-
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4.8.1 Størst fokus på miljø og corporate governance 

Fordelt på stakeholder-grupper viser undersøgelsen, at de mest bæredyg-
tige nordiske virksomheder fokuserer mest på corporate governance og 
miljø.  

Inden for corporate governance opnår virksomhederne som gruppe 68 
pct. af de potentielle mulige point. Det skyldes, at en del af emnerne, som 
f.eks. bibliografi for ledelsen, oplysninger om stemmeret m.v. er lovbefa-
lede i de fleste lande. Hertil kommer at corporate governance er et af de 
felter, der har rykket mest i de senere år. Det gælder overalt i verden, og 
meget tyder på at det er 
det samme i de nordiske 
lande.15  

Dernæst kommer miljø 
med en dækning på 63 
pct. af de opnåelige point i 
denne analyse. At virk-
somhederne fokuserer me-
get på miljø er ikke over-
raskende i betragtning af, 
at det er et af de første 
områder, hvor virksomhe-
der begyndte at interesse-
re sig for at styre og 
rapportere efter ikke-
finansielle parametre og 
indikatorer. Området har katorer. Området har altså fået længere tid til at modnes end de øvrige 
områder. Og i de fleste lande er miljøområdet også styret lovmæssigt på 
en række punkter.  

Figur 38: Stakeholder-områder 
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Mindst fokus i de nordiske virksomheder har supply chain og commu-
nity. Helt i bund med en dækningsgrad på 34 (samlede point i pct. af mu-
lige indenfor området) er supply chain. Det er der formentlig flere årsager 
til. For det første er krav til og efterfølgende check af underleverandører 
det nyeste felt inden for CSR. De fleste virksomheder koncentrerer sig 
først om at få forretningspolitikker, managementsystemer og rapportering 
gennemført i koncernens egne selskaber. Men i takt med globaliseringen 
og den deraf følgende outsourcing og skarpe internationale arbejdsdeling 
bliver det mere og mere klart, at en virksomhedsledelse, som har ambiti-
oner på området, ikke alene har ansvar over for egne virksomheder, men i 
ligeså høj grad overfor leverandører og andre forretningspartnere. Det har 

                                                 
15 Sustainability, UNEP and Standard & Poors (2004) “Risk & Opportunity. Best Practice in Non-

Financial Reporting” 
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fået leverandørkrav på miljø og menneskerettigheder til at sprede sig som 
ringe i vandet i de senere år. 

Men samtidig er det et meget vanskeligt område. Én ting er at gen-
nemføre en form for værdibaseret ledelse i alle sine egne selskaber. No-
get helt andet er at kræve det samme af andre. 

Endelig kan det være en forklaring, at hjemmemarkedsorienterede 
virksomheder, som f.eks. banker og forsikringsselskaber, ofte ikke føler, 
det er nødvendigt med den form for krav til leverandører. 

Som tidligere nævnt udgør fokus på community en karakteristisk for-
skel mellem den amerikanske og europæiske/nordiske approach til bære-
dygtighed og CSR. Mens sponsorships og charity nærmest er ensbety-
dende med CSR/bæredygtighed for mange amerikanske virksomheder og 
investorer, spiller det en forholdsvis beskeden rolle i de europæiske og 
også nordiske virksomheder. Her er dækningsprocenten kun 43. De nor-
diske virksomheder gør betydeligt mindre ud af at berette om, hvilke al-
mennyttige formål og aktiviteter, de støtter økonomisk og med frivillig 
arbejdskraft, end amerikanske virksomheder. 

Til trods for at ”customer is king” er valgsproget i mange virksomhe-
der, er kundeområdet et af de stakeholder-områder, der rapporteres 
mindst om i regnskabet. Det gælder specielt den politik, virksomhederne 
har over for forbrugerne i form af produktsikkerhed, marketing og rekla-
me m.v. 

Endelig har de nordiske virksomheder i en årrække fokuseret for-
holdsvis meget på medarbejderforhold. Her er dækningsgraden 57 eller 
lidt lavere end på miljøområdet. Især er rapporteringen om styresystemer 
for arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder meget udbredt, mens det kni-
ber mere med offentliggørelsen af kvantitative data for f.eks. sygefravær, 
medarbejdertilfredshed m.v.  

4.8.2 Bedst til 
rapportering 

Der er også stor forskel 
på, hvordan virksomhe-
derne takler de forskellige 
CSR dimensioner. Den 
fulde implementering be-
står på alle områder af 
følgende: En forretnings-
politik med compliance i 
forhold til internationale 
konventioner og foran-
kring  i forhold til virk-
somhedernes egne stake-
holders; styreprogrammer 

Figur 39: Dimensioner 
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til implementering af politikken i hele eller mindst 50 pct. af virksomhe-
den; relevante key performance indikators; gennemsigtig offentlig rap-
portering til omverdenen og endelig en uafhængig verificering. 

De fleste virksomheder begynder på et noget mere enkelt niveau. Det 
bekræfter denne undersøgelse. Ofte er første skridt et commitment til en 
code of conduct eller udvikling af et sæt interne værdier. Det kan også 
være en mere eller mindre anekdotisk rapportering om enkeltinitiativer 
f.eks. på miljøområdet eller implementering af pragmatiske systemer for 
enkelte datterselskaber uden rapportering til offentligheden. 

Hvad angår forankrings-dimensionen, viser denne analyse, at de mest 
bæredygtige nordiske virksomheder er kommet længst på rapporterings-
området, i forhold til de ideelle forhold. Det gælder især på miljø og cor-
porate governance området.  

Ca. 90 pct. af virksomhederne rapporterer omkring miljøforhold i års-
rapporten, på websiten og i lidt mindre grad i specielle miljø- eller stake-
holder-regnskaber. I modsætning til de andre områder er informationsni-
veauet også meget højt, både når det angår miljøpolitik, miljøsystemer og 
miljødata og indikatorer. 

På corporate governance er det et gennemgående træk, at der – ofte 
som følge af lovgivning og andre regler – er rapportering om næsten alle 
de relevante punkter, som analysen måler på., dog ofte kun delvis dæk-
kende. 

Til gengæld er rapporteringen mindst udbredt omkring supply chain 
forhold. Især når det gælder data for, hvordan kontrollen af leverandør-
forholdene tager sig ud. Rapporteringen omkring medarbejderforhold er 
også forholdsvist dækkende og udbredt, mens åbenheden er noget mindre 
for kunder og community. 

Endelig foretrækker hovedparten af virksomhederne at kalde deres 
supplerende rapporter for enten Sustainability Reports eller CSR-Reports. 
Måske vil de mange supplerende rapporter kun florere i en kort periode. 
Der er således en klar tendens til, at de vigtigste ikke-finansielle informa-
tioner samles med de vigtigste finansielle informationer i den ordinære 
årsrapport. Herefter bliver de uddybet i specielle afsnit a la carte på virk-
somhedens hjemmeside. 

4.8.3 Styreprogrammer og politikker 

De mest bæredygtige nordiske virksomheder har også i vid udstrækning 
indført en række styresystemer og styreprogrammer for at implementere 
værdier og politik på de enkelte områder. Det gælder især på medarbej-
derområdet og på miljøområdet. 

På medarbejderområdet drejer det sig især om uddannelses- og efter-
uddannelsessystemer, kollektive forhandlinger om løn og arbejdsforhold, 
medarbejderinvolvering og arbejdsmiljø. 
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På miljøområdet drejer det sig især om certificerede miljøledelsessy-
stemer som EMAS og ISO 14001 eller i færre tilfælde mindre omfattende 
systemer, som dog indeholder mange af de samme elementer . 

Igen er det på leverandørområdet, implementeringen er svagest. Der er 
heller ikke mange virksomheder, som har indført styreprogrammer på 
community området, som jo dækker et bredt felt lige fra en ansvarlig i 
topledelsen, over engagement i lokalmiljøet til kontrol af bestikkelse og 
korruption. 

Kun 12 pct. får hjælp fra den mest udbredte processtøtte AA1000. 
Generelt er de nordiske virksomheder ikke nået så langt med forret-

ningspolitikker og værdier på de enkelte områder som med systemerne og 
rapporteringen. Her er dækningsgraden i forhold til det maksimale antal 
point godt 50 pct. 

Omkring halvdelen af virksomhederne støtter ganske vist FNs Global 
Compact, mens langt hovedparten også forpligter sig til at respektere de 
universelle menneskerettigheder og ILOs kerneværdier. Men også her er 
der dog meget betydelige forskelle på de enkelte områder. Det mest ud-
bredte er, at have en forretningspolitik på miljøområdet. Det har 92 pct. af 
virksomhederne, oven i købet  i en helt dækkende version.  

En noget mindre andel af virksomhederne, nemlig knap 70 pct. har en 
forretningspolitik, som dækker corporate governance området på en fuldt 
dækkende måde. Herefter kommer politikkerne på medarbejderområdet, 
som især drejer sig om respekt for menneskerettighederne, herunder 
ILO’s otte kernekonventioner.  

De formelle forretningspolitikker slår mindst igennem i forhold til 
kunderne. Her er dækningsprocenten i forhold til de maksimalt mulige 
point kun 37. Kun ca. hver femte af virksomhederne har en forretningspo-
litik omkring marketing og produktsikkerhed, som opfylder kriterierne. 
To-tredjedele af virksomhederne har en mere generel kvalitets- eller kun-
detilfredspolitik. De fleste af dem er ISO 9000 certificerede, hvilket be-
tragtes som en af de gode KPIere på forbrugerområdet.  

Kvalitative data og key performance indikatorer, er ellers det område 
virksomhederne generelt er svagest på, med en dækningsgrad på kun godt 
en tredjedel i forhold til det maksimale antal point. Det gælder især i for-
hold til leverandørerne og community.  

Det skal dog understreges, at de forskellige antal KPI på de forskellige 
områder gør det vanskeligt at sammenligne, hvilke parametre, der er 
bedst belyst. 

Endelig kan det konstateres, at verificeringen er mest udbredt på mil-
jøområdet. Her har to-tredjedele af virksomhederne en uafhængig tredje-
parts verificering, som det også er et krav for at blive ISO 14001  eller 
EMAS certificeret. På leverandørområdet findes der et helt eller delvist 
dækkende verificerings- eller auditeringssystem i en tredjedel af virk-
somhederne. Heraf er en del dog virksomhedens egen overvågning af le-
verandørerne. 
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De øvrige områder bliver derimod som hovedregel kun verificeret, 
hvis de indgår i en generel bæredygtigheds- eller CSR rapport. Af dem 
bliver ca. halvdelen verificeret. 
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5. Virksomhedssegmenter 

Analysen af 50 af de mest bæredygtige virksomheder i Norden viser, at 
CSR/bæredygtighed er relevant for alle typer virksomheder, uanset stør-
relse, branche, nationalt tilhørsforhold, ejerforhold, markedsforhold, øko-
nomiske forhold m.v. Men spørgsmålet er, om det nye paradigme imple-
menteres på samme måde i forskellige virksomhedssegmenter. 

Som udgangspunkt skelner internationale normer og standarder som 
Global Compact, ILO konventionerne, OECD Guidelines m.v. ikke mel-
lem, hvilken branche eller størrelseskategori en virksomhed tilhører. Hid-
til har det heller ikke været tilfældet for  den mest udbredte processtan-
dard AA1000 og den mest udbredte rapporteringsstandard GRI. Der ar-
bejdes dog for øjeblikket på at udvikle forskellige versioner af rapporte-
ringsstandarden til forskellige sektorer. Holdningen er, at visse minimum 
værdier er universelt gældende for alle virksomheder, men derudover er 
det ikke alt, som er lige vigtigt for alle virksomheder.  

Det svarer til, at politikerne stiller forskellige krav til forskellige bran-
cher og store og små virksomheder f.eks. i regnskabs- og selskabslovgiv-
ningen. 

Men én ting er lovgivning og normer, noget andet hvad virksomhe-
derne gør i praksis. 

5.1 Forskelle mellem de enkelte nordiske lande 

Som tidligere nævnt tyder 
meget på, at CSR og bæ-
redygtighed er mere for-
ankret i svensk erhvervsliv 
end i de øvrige nordiske 
lande. Bl.a. kan det kon-
stateres, at der er flere 
virksomheder i Sverige 
end i det øvrige Norden, 
som arbejder seriøst med 
at implementere virksom-
hedsparadigmet.  

Seskabslovgivningen, 
regnskabslovgivningen, 
miljølovgivningen og soft-
laws omkring corporate governance m.v. er ikke ens i de nordiske lande. 
Det giver et forskelligt udgangspunkt for de enkelte virksomheder, som 

Figur 40: Totalscore i alt -  landefordelt 
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det dog rækker ud over denne analyses primære formål at beskrive nær-
mere. 

I stedet er det undersøgt, hvorvidt der kan konstateres signifikante for-
skelle på de enkelte nordiske nationaliteters håndtering og implemente-
ring af CSR. Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed for-
bundet med segmentanalysen, især fordi branche- og størrelsesfordelin-
gen blandt de virksomheder, det enkelte land er repræsenteret med i un-
dersøgelsen, kan have stor betydning for det pågældende lands gennem-
snitsscore. 

Helt overordnet viser 
analysen, at der ikke er 
signifikante forskelle på de 
svenske, danske og finske 
virksomheders gennem-
snitsscore på de 125 måle-
punkter. Derimod ligger de 
norske virksomheders gen-
nemsnitsscore umiddelbart 
noget lavere end de øvrige 
landes. Samtidig er der 
ingen norske virksomheder 
blandt top-ti-virksomhed-
erne med den højeste total-
score.  

Figur 41: Miljøscore -  landefordelt 
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Det skyldes især, at de norske virksomheder samlet set har et mindre 
beredskab især på leverandør området end virksomhederne i de øvrige 
nordiske lande. Årsagen er dog først og fremmest en større repræsentati-
on af finansielle virksomheder og mindre hjemmemarkeds- og internatio-
nalt orienterede virksomheder, som ikke har så stort behov på dette om-
råde. De øvrige norske virksomheders initiativer på leverandørområdet 
adskiller sig således ikke fra virksomhederne i det øvrige Norden. 

Derimod er det vanskeligt at finde en plausibel forklaring på, at de 
norske virksomheders gennemsnitsscore også ligger signifikant lavere 
end de øvrige lande, når det gælder kundeområdet, som umiddelbart bur-
de være relevant for alle virksomhedstyper. 

Den mest signifikante nationale forskel er i øvrigt, at danske virksom-
heder har en betydelig højere gennemsnitsscore på miljøområdet end 
virksomhederne i de øvrige lande. Det kan skyldes både virksomheds-
sammensætningen og den lange tradition for miljøregulering i Danmark, 
som bl.a. har givet sig udslag i loven om lovbefalede grønne regnskaber. 

Til gengæld halter de danske virksomheder klart bagefter, når det 
gælder corporate governance og community. 

På corporate governance området er de danske virksomheder især 
bagefter de øvrige nordiske lande, når det gælder bestyrelseskomiteer, 
samt gennemsigtigheden i aflønningen af den administrerende direktør. 
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På community området er danske virksomheder især bagefter, når det 
gælder rapportering om involvering i lokalsamfundet, politik for involve-
ring og kvantitative oplysninger om donationer. Hvad angår politik og 
styreprogrammer for bestikkelse og korruption er danske virksomheder 
derimod lige så langt fremme som de øvrige nordiske lande. 

5.2 Forskelle mellem store og SME virksomheder 

Alle virksomheder med 
undtagelse af to styrer efter 
et sæt individuelle værdier, 
ofte udarbejdet i samarbej-
de med de vigtigste stake-
holder-grupper. Det gælder 
uanset virksomhedsstørrel-
se. Derimod er der en me-
get signifikant forskel mel-
lem henholdsvis de store 
og de mindre og mellem-
store virksomheder om-
kring deres ”compliance” i 
forhold til de mest udbred-
te internationale standar-
der.   

Figur 42: Compliance fordelt på størrelse 
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Mens 69 pct. af de store 
virksomheder støtter sig 
helt eller delvist til Global 
Compact, er det kun 20 
pct. af de mindre og mel-
lemstore. En lidt større an-
del af de mindre og mel-
lemstore, nemlig 3 pct. 
støtter sig til GRI retnings-
linierne mod 53 pct. af de 
store virksomheder. 

OECD regningslinier-
ne for multinationale sel-
skaber er der 49 pct. af de 
store virksomheder som følger, men ikke nogen af de mindre og mellem-
store. Der er heller ingen af de små og mellemstore, som følge AA1000, 
mens det drejer sig om 17 pct. af de store selskaber.  

Figur 43:Regnskab og verificering fordelt på 
størrelse 
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Endelig er billedet helt det samme, når det gælder ”compliance” i for-
hold til FNs og ILOs konventioner og normer. 86 pct. af de store virk-
somheder har forpligtet sig i forhold til disse bredt anerkendte normer, 
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mens det kun er godt halvdelen eller 53 pct. af de mindre og mellemstore 
selskaber. 

De store virksomheder foretager også en mere omfattende rapporte-
ring på området. 51 pct. af de store virksomheder med en markedsværdi 
på over 10 milliarder kr. offentliggør således en eller anden form for selv-
stændig rapportering om de ikke-finansielle forhold. Det gælder kun 27 
pct. af de små og mellemstore.  

Det er udelukkende store virksomheder som får lavet en eller anden 
form for uafhængig verificering af deres supplerende regnskaber. Det gør 
29 pct. af disse. 

Billedet af, at de største virksomheders implementering er mere om-
fattende og systematisk end de mindre virksomheder, er helt generel og 
går igen på stort set alle punkter. Ingen af de små og mellemstore hører til 
på top-ti-listen. Faktisk er kun to af virksomhederne i den bedste halvdel 
af de 50 nordiske virksomheder. 
 

5.3 Forskelle mellem de enkelte sektorer 

Som tidligere nævnt kan der spores en generel tendens til, at fokus på 
CSR/bæredygtighed er størst inden for sektorerne materialer/forsyning, 
industri og forbrugsgoder. Til gengæld er det været vanskeligt at finde 
tilstrækkeligt mange egnede virksomheder inden for sektorerne 
IT/telecom, sundhed/biotek og finans. 

Analyseres de enkelte virksomheder i denne undersøgelse nærmere, er 
der betydeligt mindre forskel mellem sektorerne. Eneste undtagelse er 
finanssektoren, som har en lavere gennemsnitsscore end de øvrige sekto-
rer på stort set alle områder. CSR/bæredygtighed er altså ikke mere rele-
vant i nogle brancher end i andre, men afhænger først og fremmest af, om 
den enkelte virksomhed ser et forretningspotentiale i det nye paradigme. 

De skal dog understreges, at der er betydelig usikkerhed omkring de 
sektormæssige sammenligninger. For det første er der så få virksomheder 
indenfor hver sektor, at det ikke giver mening at beregne de procentvise  
grader for hel og delvis dækning på de enkelte områder. For det andet 
viser analysen, at størrelses- og markedsforskelle m.v. inden for de enkel-
te sektorer præger virksomheder mindst lige så meget som deres branche- 
eller sektormæssige tilhørsforhold. Konklusionerne bør derfor tages med 
et vist forbehold.  
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Ingen af sektorerne er 
således længst fremme på 
alle områder. Men på den 
samlede gennemsnitsscore 
er det sektoren materialer 
og forsyning, som er fø-
rende. Her findes olie og 
energiselskaber, kemi-
virksomheder, papir og 
skovindustri, stålselskaber 
samt vand- og elselskaber. 
På europæisk- og globalt 
plan er mange selskaber 
inden for disse brancher 
også meget langt fremme 
omkring CSR og bæredygtighed. Det skyldes formentlig især den betyde-
lige potentielle generelle risiko for at møde problemer både omkring mil-
jø, menneskerettigheder og bredere sociale forhold. 

Figur 45: Miljøscore sektorfordelt 
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I Norden har papir- og skovselskaberne især tradition for at være me-
get langt fremme også i international målestok. Det gælder først og 
fremmest på miljøområdet, men også på de øvrige områder. 

I denne analyse distancerer sektoren materialer og forsyning sig især i 
forhold til de øvrige virksomheder på miljø-, medarbejder- og community 
området. Derimod prioriterer de corporate governance og forbrugerområ-
det mindre højt. 

Ligesom på europæisk og globalt plan har de medvirkende nordiske 
sundheds- og bioteknologiske virksomheder også en relativt høj gennem-
snitsscore. Det gælder specielt på områderne miljø, kunder og supply-
chain. Mange medicinalvirksomheder er jævnligt midtpunkt i kontrover-
sielle sager omkring produktsikkerhed, reklame og marketing samt gene-
rel forretningsetik.  

Selv om mange banker og forsikringsselskaber især i de senere år har 
sat skarpt fokus på CSR, er finanssektoren generelt ikke nået så langt som 
de øvrige sektorer. Det hænger sammen med den forholdsvis lave gene-
relle risiko både på miljø og menneskerettighedsområdet, som der traditi-
onelt tillægges sektoren. Ingen finansvirksomheder er placeret i den bed-
ste halvdel af de 50 virksomheder i undersøgelsen. 
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Tages der udgangs-
punkt i de enkelte områder, 
gælder det for miljø lige-
som for det samlede bille-
de, at det er materiale- og 
forsyningsvirksomhederne, 
som har det mest udbygge-
de miljøberedskab, mens 
det er finanssektoren, som 
har det mindst udbyggede 
beredskab.  

Alle de medvirkende fi-
nansielle selskaber har dog 
et mere eller mindre ud-
bredt ledelsesmæssigt be-
redskab på miljøområdet. Hvor omfattende det er, er der stor forskel på. 
Men undersøgelsen viser, at bank- og forsikringsselskaberne især rappor-
terer om deres ydre miljø i årsregnskabet. Det suppleres i visse tilfælde 
med et miljøregnskab og informationer på websiten. Hovedparten har en 
miljøpolitik og visse elementer af miljøstyringssystemer. Dog er det ikke 
almindeligt at være certificeret. Derfor er styreprogrammerne pragmati-
ske. Noget af det mest udbredte er energiefficiens, træning af medarbej-
dere og udvikling af nye produkter, hvor der tages hensyn til miljø. Det 
sidste kan f.eks. være SRI-fonde. Data er meget spredte og pragmatiske. 

Figur 46: leverandørscore sektorfordelt 
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Når det gælder supply chain, er det forbrugssektoren, herunder tøjsalg 
med mange underleverandører i den tredje verden, der som sektor betrag-
tet er længst fremme. De virksomheder, der er globalt orienteret, har ty-
pisk en meget veludviklet rapportering. De har en forretningspolitik på de 
vigtigste menneskerettighedsområder. Og de overvåger enten selv eller 
via en uafhængig tredjepart, om underleverandørerne lever op til kravene. 
Det svage punkt er rapportering om, hvad overvågningen resulterer i.  

Endelig er der generelt ikke signifikante forskelle på opbakningen til 
de internationale konventioner og normer i de enkelte sektorer. 
 



 Nordic Sustainability Index II 83 

Executive Summary 

The purpose of this analysis is to characterize and describe 50 of the 
quoted companies in Sweden, Norway, Finland, Iceland and Denmark, 
with the most focus on sustainability and corporate governance.  

Some of the companies are not only ahead in the Nordic countries, but 
also on the global stage. In general, Nordic business is known to be pro-
gressive when it comes to environment and employee relations. The ini-
tiatives of the 50 pioneers are therefore well suited as a guideline for 
other companies who wish to follow the same path. 

The basis of this analysis is a comprehensive profiling of each of the 
50 companies actual behaviour and managerial preparedness measured on 
125 parameters. The parameters are systematized from a matrix, which 
vertically consists of the following areas: general company, community, 
customers, employees, suppliers, environment and corporate governance. 
Horizontally, the matrix is divided into the following parameters: policy, 
management, reporting, performance indicators and verification. The data 
used is as widely as possible approved by the participating companies. 

The report reviews to what extent the companies as a whole and in 
certain segments have implemented the individual parameters of the ma-
trix system. 

A majority of large cap companies 

The 50 companies are not necessarily the most advanced in implementing 
CSR. In the screening process and selection of companies, size and sector 
variations were also taken into consideration. Therefore, it cannot be 
ruled out that some other Nordic companies are as far with the implemen-
tation of CSR as the chosen companies. 

Although the aim of this analysis is not to rate the individual compa-
nies, the differences in the CSR levels in the chosen companies are strik-
ing. It covers some of the best companies in the world, but also compa-
nies which have not reached significantly further than other quoted com-
panies. In other words, the Nordic premier league concerning 
CSR/Sustainability seems not to be larger than the chosen ten per cent of 
the 500 largest quoted, Nordic companies. 

In particular, only a few small and medium sized companies show 
high management preparedness in this area. There are pioneers in all 
company sizes, down to companies with a market value of a few hundred 
million DDK. But the majority belongs to a group of the largest quoted 
companies with market values exceeding 10 billion DDK. 
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The pioneers may be found in all sectors, although the majority be-
longs to the sectors with a high general potential risk on environment and 
human rights issues, like oil and gas production, distribution, chemistry, 
paper and wood, general industry and durable consumer goods. However, 
there are fewer pioneers within the sectors of finance, health and biotech-
nology, IT and telecom. 

The analysis indicates that CSR/sustainability has the largest em-
beddedness in Sweden while it has not been possible to locate Icelandic 
companies, which might be characterized as pioneers. 

Most of the 50 most sustainable companies operate on the global mar-
kets. However, the CSR-pioneers are also represented on the domestic 
and European markets. 

Finally, it has not been possible to prove a significant correlation be-
tween CSR/Sustainability on the one side and earnings, financial ratios 
and different kind of ownership on the other.  

Strong support of international conventions and norms 

In general, the Nordic companies almost randomly utilize the many dif-
ferent terms of CSR/Sustainability to cover almost the same content. 
However, the following terms are predominantly used in the following 
prioritised order: “ethics”, “sustainability”, “Corporate Social Responsi-
bility” (CSR) or the reduced term “Corporate Responsibility” (CR). 
Terms likes “Corporate Citizenship” and “Triple Bottom Line” are sig-
nificantly less applied by the 50 Nordic companies. 

When it comes to values, about half of the companies support the ten 
principles in the UN Global Compact. 76 per cent are explicitly commit-
ted to ILO’s eight core conventions concerning employee rights, while 
only about one-third comply with the OECD's Guidelines for Multina-
tional Enterprises. 

The most recognized international process-standard, AA1000, is em-
ployed by a mere 12 per cent of the 50 Nordic companies. However, half 
of the companies on the Nordic top-ten-list concerning 
CSR/Sustainability comply with AA1000.  

Almost half (48 per cent) of the companies declare that they at least to 
some extent comply with the most applied international reporting-
standard, Global Reporting Initiative (GRI). 44 per cent of the 50 Nordic 
companies publish a Supplementary Report, in addition to the Annual 
Report, covering non-financial conditions. Most often the report is called 
a Sustainability Report or a CSR report. However, there is a clear ten-
dency towards more and more of the best companies integrating the fi-
nancial and the non-financial parameters into one overall paperback an-
nual report, which is elaborated on the website. 
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Approximately half of the supplementary reports are verified by an 
independent third party, typically one of the largest audit firms in the 
world. 

The largest companies, in particular, seek this kind of “compliance” in 
respect to the most recognized universal conventions, codes of conduct 
and standards. In addition, almost all of the 50 companies have a set of 
individual company values, often defined through a dialog with the most 
important stakeholders. 

In the early days of the CSR-movement, the work with non-financial 
conditions would typically be characterized as one-dimensional. Some 
companies focused on the environmental issues, while others were more 
engaged in health issues. Others thought the commitment to the interna-
tional codes of conduct was more important, while others again were re-
porting more or less anecdotally about their initiatives. 

Today the most sustainable Nordic companies strive to “go all around 
the clock”, aiming at engaging all relevant stakeholders and anchoring the 
implementation in a systematic way. 

In general, the most sustainable Nordic companies primarily focus on 
corporate governance and environmental issues. Many of the corporate 
governance issues are statutory, and they have received much attention in 
the past years, not only in the Nordic countries but also in the rest of the 
world. The focus on environmental questions is not surprisingly due to 
the fact that it was the first non-financial areas to catch the attention of 
the business world. 

The 50 Nordic companies show the least interest in supply chain and 
community involvement. The reason being that supplier demands is the 
latest field within CSR/Sustainability and one of the hardest to deal with. 
Concerning community issues, this analysis confirms that European com-
panies have less focus on the engagement with the local community, 
charity and donations to cultural arrangements etc. compared to compa-
nies in the US. 

In contrast, Nordic companies are known to focus on employee rela-
tions. The contribution ratio regarding the employee parameters measures 
almost as high as the environmental parameters. In particular, reporting 
on management systems, health and safety, and employee rights are 
prevalent, while publication of quantitative data concerning for instance 
“absence due to illness” and “employee satisfaction” is significantly less 
prevalent. 

Concerning the implementation and anchoring of the CSR-initiatives, 
the analysis shows that the 50 Nordic companies are the most advanced 
regarding reporting to the outside world.  Again it applies in particular to 
environmental issues and corporate governance. 

Approximately 90 per cent of the companies report on environmental 
issues in their annual report on the website and to a lesser extent in spe-
cial environmental or sustainability reports. In contrast to other areas, the 
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level of information is very high on environmental issues for policies, 
programs, indicators and data. 

Due to legislation and other rules, the Nordic companies report on 
most of the relevant corporate governance issues. Generally though, the 
published information is not sufficient. 

The reporting on supply chain issues is the least prevalent. It applies, 
in particular, to data and indicators, showing the results of making de-
mands on environmental and social conditions. Reporting on employee 
relations is also relatively good and widespread, while it is less wide-
spread for customer and community relations. 

To a large extent, the most sustainable Nordic companies have intro-
duced a series of management systems for implementation of values and 
politics. This applies especially to the employee and environmental areas. 
More specifically it concerns education and supplementary training, col-
lective bargaining, employee involvement, health and security issues etc. 
Within the environmental area, it particularly concerns certified manage-
ment systems such as EMAS and ISO 14001 or less comprehensive sys-
tems, containing many of the same elements. 

However, the Nordic companies are not so advanced when it comes to 
formal and clearly defined business policies and values in several other 
stakeholder areas. In particular in the customer area only one-fifth of the 
50 companies have a policy concerning product safety and marketing. In 
comparison, the majority of the companies have formulated a totally or 
partially covering environmental policy. 

Finally, it is clear that verification prevails in the environmental field. 
Two-thirds of the companies had their environmental reporting verified 
by an independent third party, as EMAS or ISO14001 certification de-
mands. In the supplier area one-third of the companies have totally or 
partially covering verifications or auditing systems. The other fields are 
only verified if they are integrated in a general Sustainability- or CSR 
report. Among those, approximately half are verified by an independent 
third part. 

The same medicine 

According to the analysis, only the largest companies have a verified 
supplementary non-financial report. 

In general, considering all the parameters, the largest companies show 
a more comprehensive and systematically implementation of the 125 
CSR parameters than the small and medium sized companies. 

It also appears that none of the small and medium sized companies are 
on the “top-ten-list” of companies most advanced when it comes to the 
125 parameters. In fact, only two small and medium sized companies are 
placed in the top half of the 50 Nordic companies. 
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However, in general there is not that big a difference on how the vari-
ous companies manage the CSR paradigm. This also applies to the meth-
ods and strategies used in the different sectors.  

Most notably, the financial companies have not yet got as far as the 
remaining sectors. But there is not a great difference on how companies 
handle values, management systems, data, reporting and verification of 
environment, corporate governance, costumers, employees, suppliers, 
community and other vital stakeholders.  

However, in the long term, companies will be expected to place a 
higher priority on areas most important for the company and its stake-
holders. 
 

The 50 participating companies in the analysis are:  
 
Sweden:  
SCA, SFK, Scania, Skanska, Volvo, NCC, Ericsson, Teliasonera, 
Electrolux, H&M, Elanders, Trelleborg, Lindex, AstraZeneca, Gambro, 
SHB, Nordea, Foreningssparbanken, Castellum and JM.  
 
Norway:  
Norsk Hydro, Statoil, Norsk Skog, Håg, Tomra, Telenor, Ekornes, DnB 
and Storebrand.  
 
Finland:  
Nokia, Store Enso, UPM, Rautaruukki, Wartisla, Raisio, Metso, 
Tietonator, Elcoteq, Kesko, Uponor and Sampo.  
 
From Denmark:  
Brdr. Hartmann, Vestas, ISS, TDC, Danisco, Novo Nordisk, Novozymes, 
Chr. Hansen and Coloplast. 
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AA1000: www:accountability.org.uk 
Avanza Vikingen: www.avanzavikingen.se 
Dominee Index/KLD: www.kld.com 
Dow Jones Sustability index: www.sustainability-index.com 
EU kommisionen: www.europa.eu.int 
FN: www.un.org 
FTSE4Good: www.ftse.com/ftse4good 
GES Investment Services: www.ges-invest.dk 
Global Compact: www.unglobalcompact.org 
GRI: www.globalreporting.org 
ILO: www.ilo.org 
ISO: www.iso.org 
Nørby-udvalget: www.corporategovernance.dk 
OECD: www.oecd.org 
SA8000: www.cepaa.org 
SiRi Company: www.siricompany.com  
 

 




