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Spar Nord har en årelang tradition for at ar-
bejde seriøst med samfundsansvar – også 
kaldet Corporate Social Responsibility eller 
CSR. Men banken har tradition for at over-
sætte de populære termer til eget sprog og 
virkelighed, fordi erfaringen viser, at det gør 
indsatsen mere konkret og målrettet. 

Samfundsansvar handler i Spar Nords op-
tik således om helt konkret adfærd og ikke 
om abstrakte principper. Grundindstillingen 
er, at Spar Nords ansvar som virksomhed og 
finansiel institution er forankret i nærværet 
til kunder og lokalsamfund. Et ansvar og 
et nærvær, som er helt naturligt indlejret i 
bankens historie og kultur, og som forretnin-
gen afhænger af. 

Spar Nord bakker op om den danske rege-
rings bestræbelser på at sætte virksomhe-
ders samfundsansvar højt på dagsordenen, 
og bakker også op om intentionerne bag 
internationale initiativer som UN Global 
Compact og UN PRI. Alligevel har banken 
valgt ikke at foretage en formel tilslutning 
til de to FN-rapporteringsinitiativer, lige som 
banken ikke har formelle klima- eller men-
neskerettighedspolitikker. 

Denne beslutning skal ses i lyset dels af, at 
Spar Nord allerede bestræber sig på at ef-
terleve principperne, dels at bankens virke 
har så udtalt lokalt et sigte. 

For at fokusere indsatsen og gøre den kon-
kret og målbar sættes der løbende fokus 
på særlige temaer og områder inden for 
samfundsansvar. Baggrunden for denne 
tilgang er en stærk tiltro til, at der opnås 
bedre resultater ved at fokusere opmærk-
somheden på én ting ad gangen. Dette 
betyder samtidig, at indsatsen udvikles over 
tid. De temaer, som banken vælger at sæt-
te særligt fokus på, følges der op på i de 
efterfølgende år. Derved sikres det, at ord 
og overskrifter bliver til konkret handling og 
håndgribelige forbedringer. 

Finansiel forståelse
Siden 2013 har det indsatsområde, som har 
fået særligt fokus, været ”Finansiel forståel-
se”. Baggrunden herfor er, at en række un-
dersøgelser viser, at børn og unge menne-
sker i vid udstrækning mangler den basale 
indsigt i finansielle forhold og begreber – og 
dermed kompetencer, som er vigtige for at 
kunne agere og træffe beslutninger af pri-
vatøkonomisk karakter. 

Netop på grund af emnets vigtighed er der 
bred interesse fra politisk side, fra finans-
sektoren og undervisningssektoren for at få 
finansiel forståelse på skoleskemaet – no-
get som er en længere proces, men også 
en proces, hvor Spar Nord og andre banker 
kan gøre en forskel undervejs ved at udvikle 
materiale og stille det til rådighed. 

I undervisningssammenhæng er det re-
levant at bemærke, at privatøkonomi på 
forskellig vis udgør et særdeles relevant 
undervisningsfelt – især i matematik, men 
også i bl.a. samfundsfag. 

I tråd med bankens forretningsmodel har 
Spar Nord tilrettelagt en indsats, som er 
baseret på samarbejde med lokale folke-
skoler. Det er målet at udvikle en serie af 
undervisningsmaterialer i samarbejde med 
eksperter i matematik og didaktik, og stille 
disse gratis til rådighed for skoler og lærere, 
der ønsker at sætte fokus på emnet i un-
dervisningen. 

Første i serien var undervisningshæftet ”Klog 
på penge”, der henvender sig til 7.-8. klasse-
trin og bl.a. beskæftiger sig med emner som 
renter, opsparing, lån og valuta. Hæftet er 
indtil nu distribueret i 50.000 eksemplarer til 
skoler i hele landet – og har generelt fået en 
særdeles positiv modtagelse. 

I januar 2014 udkom ”Bogen om penge”, som 
henvender sig til de yngste klassetrin og be-
skæftiger sig med de mest basale elemen-
ter af finansiel forståelse. Ud over mate-

matiklærere stilles materialet også via Spar 
Nords lokale banker gratis til rådighed for 
forældre, der ønsker at gennemgå emnerne 
med deres børn. Endelig tilbyder Spar Nords 
medarbejdere at holde gæsteoplæg for 
klasser for de relevante klassetrin og gen-
nemgå hovedpunkterne i materialet. 

I april 2014 lanceredes app’en ”Småpen-
ge”, der som formål har via leg at give de 
alleryngste (3-5 år) en basal forståelse for 
penge, mønter, priser mv. App’en blev i pe-
rioden fra sin lancering og til ultimo 2016 
downloadet mere end 50.000 gange. 

I 2015 indgik Spar Nord et formaliseret sam-
arbejde med de lokale folkeskoler i Aalborg 
Kommune, som indebærer, at bankens 
medarbejdere hvert år dedikerer i alt 100 
arbejdsdage til at undervise elever i sko-
lernes ældste klasse i en række emner af 
privatøkonomisk karakter. Samarbejdet er 
fortsat i 2016.

Lokale initiativer
Det er et centralt element i Spar Nords stra-
tegi og forretningsmodel, at banken er dybt 
engageret i det lokale liv i de områder, hvor 
banken er aktiv. Dette engagement udspil-
ler sig både i form af, at banken deltager i 
og bidrager til aktiviteter inden for idræts-, 
kultur- og foreningsliv, og ved at banken 
sammen med Spar Nord Fonden giver støt-
te til gode formål i lokalområderne. I alt blev 
der i 2016 i bankens regi bidraget med små 
25 mio. kr. til formål af de nævnte typer, 
mens Spar Nord Fonden uddelte 800 do-
nationer på i alt 32 mio. kr. 

For yderligere information henvises til  
bankens hjemmeside www.sparnord.com/ 
samfundsansvar. 
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