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Förord 
 

Den här kandidatuppsatsen är skriven vid högskolan i Halmstad inom företagsekonomi 61-90 

hp med inriktningen ledarskap. Under uppsatsprocessen har vi stött på både framgång och 

svårigheter och vi hade inte klarat resan utan alla fantastiska människor som på ett eller annat 

sätt bidragit till den här studien. Ett speciellt tack riktar vi framförallt till vår handledare Jenny 

Ståhl som stöttat oss från början till slut och lyckats inspirera oss enormt med sin vägledning 

och sitt brinnande engagemang. Vi passar även på att tacka vår examinator Ingemar Wictor, 

som även han har gett oss betydande synpunkter och råd. 

 

Vi är enormt tacksamma mot våra respondenter för att de så tillmötesgående har ställt upp på 

intervjuer och tillfört med väsentlig och spännande information. Vi tackar även alla våra 

opponenter och övriga seminariedeltagare som bidragit med värdefulla tankar, åsikter och 

ifrågasättande vilket har fått oss att se saker ur många nya perspektiv.  

 

Några sista tacksamma tankar riktar vi till våra allra närmaste och käraste för all deras 

uppmuntran och stöd samt överseende med oss under denna intensiva uppsatsperiod.  

 

Slutligen önskar vi alla läsare en trevlig och lärorik läsning! 

 

Halmstad den 24 maj 2011 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

Malin Gustrin   Enida Sljivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

This thesis discusses the concept of Corporate Social Responsibility, which means that 

companies are taking a voluntary accountability towards the society with a view to improve it. 

Today's stakeholders and people in general have higher demands and expectations on 

businesses and its products or services than before. This is driving more and more companies 

to consider questions like voluntary responsibility so that they can maintain public 

confidence. Confidence towards the banking sector is particularly important to avoid financial 

crises. Our study focuses on leadership impact on CSR. We aim to examine whether leaders 

in major Swedish banks can use their leadership to influence CSR. 

 

This study is based on a qualitative research method and the deductive approach was applied. 

Our primary data was collected through four personal interviews with five respondents. We 

achieved our purpose by exploring managers'/leaders' attitudes about and interest in CSR. 

Thereby, we got an insight in whether leaders can create conditions for sustainable 

development. The four major banks that we have been studying are Handelsbanken, Nordea, 

SEB and Swedbank, all of them located in Halmstad. The result was analyzed based on the 

concepts of communication, business ethics/values and leadership. 

 

The study has demonstrated that leadership possessed by the leaders within major Swedish 

banks can be used to influence CSR, using three factors: communication, values and 

transformational leadership. This way, a leader may be able to create a solid base for CSR, 

increase understanding and also motivate employees' commitment and awareness of CSR. 

 

Keywords: business economics, sustainable development, corporate social responsibility, 

CSR, social responsibility, economic responsibility, environmental responsibility, leadership, 

communication, business ethics, values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

Denna studie behandlar begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) som innebär att 

företag tar ett frivilligt ansvar för att bidra till ett förbättrat samhälle. Idag har allmänheten 

höga krav och förväntningar på verksamheter och dess produkter eller tjänster vilket medför 

att företag i större utsträckning måste ta hänsyn till sådana ansvarsfrågor för att behålla 

allmänhetens förtroende. Förtroende för banksektorn är särskilt viktig för att undvika 

finanskriser. Fokus i vår studie ligger på ledarskapets påverkan på CSR. Syftet är att 

undersöka huruvida ledare inom svenska storbanker kan använda sitt ledarskap till att påverka 

CSR-arbete.  

 

Uppsatsen är av kvalitativt slag och en deduktiv ansats tillämpades. Fyra intervjuer har 

genomförts för insamling av primärdata där fem respondenter deltog. Genom att undersöka 

chefers/ledares syn på och intresse för CSR och på så sätt skapa en förståelse för om och hur 

de kan skapa förutsättningar för ett hållbart ansvarstagande uppfyllde vi vårt syfte. De fyra 

studerade storbankerna är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, samtliga belägna i 

Halmstad. Resultatet har analyserats utifrån begreppen kommunikation, företagsetik och 

värderingar samt ledarskap. 

 

Studien har påvisat att ledarskapet inom svenska storbanker kan användas för att påverka 

CSR-arbete genom att ledaren använder sig av tre faktorer, vilka är kommunikation, 

värderingar och transformellt ledarskap. En ledare kan genom dessa tre element skapa en 

stadig grund för CSR, öka förståelsen samt motivera medarbetarnas engagemang och 

medvetenhet för CSR.   

 

Nyckelord: företagsekonomi, hållbar utveckling, corporate social responsibility, CSR, socialt 

ansvar, ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar, ledarskap, kommunikation, företagsetik, 

värderingar 
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1. Inledning 

 
I detta inledande kapitel presenterar vi en bakgrund till Corporate Social Responsibility 

genom en redogörelse av tidigare forskning inom området. Därefter följer en diskussion kring 

problematiken inom Corporate Social Responsibility, som sedan resulterar i vår 

problemformulering och uppsatsens syfte.   
  

1.1 Problembakgrund 

 

Marknadens krav på företagsansvar genom bland annat förbättring av intressentrelationer och 

upprättande av uppförandekoder har radikalt ökat under 1990-talet (Waddock, Bodwell & 

Graves, 2002). Dessa uppförandekoder är riktlinjer som beskriver hur ett företag ska bedriva 

sin verksamhet utifrån dess värderingar och principer (Brytting, 2005). På senare tid har 

förväntningarna ökat ytterligare och drivit företag till att inte bara införa uppförandekoder 

utan även säkerställa att företagets leverantörer följer samma principer (Waddock et al., 

2002). Allmänhetens förtroende är till stor del avgörande för ett företags trovärdighet och 

position på marknaden (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Även skapandet av 

långsiktiga, goda relationer och konkurrensfördelar är beroende av att förhållandet mellan ett 

företag och dess intressenter ska bygga på ömsesidigt förtroende (Jones, 1995). Corporate 

Social Responsibility (i fortsättningen CSR) är ett sätt att som företag öka sin trovärdighet 

gentemot sina intressenter - exempelvis kunder, leverantörer, anställda och samhälle - genom 

att ta ansvar för relevanta frågor som berör dem (Borglund et al., 2009).  

 

Under tiden före industrialiseringen dominerades näringslivet i Sverige av ett brukssamhälle 

där ett försörjningssystem skapades och bidrog till att ta ansvar för skolning och omsorg. 

Trots att detta inte kan jämföras med dagens ansvarstagande existerade det redan då ett 

ansvarstänkande (Borglund et al., 2009). Carroll (1999) menar att ett medvetande för socialt 

ansvar började väckas så tidigt som på 1930- och 40-talet. Dock började debatten och 

forskningen kring företagens sociala ansvarstagande, CSR, först under 1950-talet (ibid.). 

Sedan dess har området utvecklats betydligt och innehåller idag en mängd teorier och metoder 

(Garriga & Melé, 2004). Det existerar flera olika benämningar och definitioner på begreppet 

så som sustainable development (hållbar utveckling), sustainability (hållbarhet), corporate 

sustainability, corporate citizenship, business ethics et cetera, men alla innebär i princip 

samma sak: att ta ett ansvar i samhället (Morsing & Beckmann, 2006; van Marrewijk, 2003). 

Vi kommer i vår uppsats att använda oss av termen CSR.   

 

CSR handlar om att företag tar ett frivilligt, etiskt ansvar gentemot samhället utifrån tre 

aspekter: ekonomiska, miljömässiga och sociala. Alla tre är viktiga och därför bör företag 

sträva efter att hitta en balans mellan dem (Grankvist, 2009). Ekonomiskt ansvarstagande går 

ut på att som företag producera värde, medan det miljömässiga och sociala ansvarstagandet 

handlar om att ta hänsyn till värden (Isaksson & Hallencreutz, 2008). CSR har blivit ett så 

utbrett koncept i många länder runtom i världen att det inte längre är en fråga om företag ska 

ta socialt ansvar utan hur de ska göra det (Borglund et al., 2009). Enligt Grafström, Göthberg 

och Windell (2008) visar studier på att 56 % av de större börsbolagen i Sverige informerar på 

sina hemsidor om sitt sociala ansvarstagande. Liknande resultat kan skönjas även i övriga 

europeiska länder (ibid.). CSR sträcker sig globalt även utanför Europas gränser. Chapple och 

Moon (2005) utförde en studie om CSR-arbetet i Asien och studien visar på att Indien är det 

land i Asien där flest företag, hela 72 %, redovisar sitt ansvarstagande (ibid.). Varför har då 

många företag börjat arbeta med CSR? De kan antingen känna sig tvingade eller pressade till 
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att driva frågor rörande CSR, men de kan också göra det av fri vilja (van Marrewijk, 2003). 

Det existerar en mängd bakomliggande faktorer vilka är drivkrafter till socialt ansvarstagande. 

Bland annat har öppenhet och tillgänglighet av information om företag och dess verksamhet i 

media samt andra kommunikationskanaler bidragit till att företag känner press. En ökad oro i 

samhället över de olika verksamheternas miljöpåverkan driver företag till att ta hänsyn till 

omvärlden. Kortfattat har krav och förväntningar på företag ökat. Sociala kriterier påverkar 

alltmer både enskilda, institutioner, konsumenter och investerare i deras beslut rörande 

konsumtion och investering (Commission of the European Communities, 2001). Larsson och 

Ljungdahl (2008) menar att många konsumenter anser det som en självklarhet att produkter de 

köper är producerade på ett acceptabelt sätt. Internt inom företaget kan ansvarstagande 

(förslagsvis rimliga arbetsförhållanden och motarbetande av diskriminering) även bidra till 

högre motivation och tillfredsställelse bland de anställda. I det stora hela kan ett gott CSR-

arbete vara en konkurrensfördel som kan hjälpa företaget att stärka sin marknadsposition, 

behålla befintliga kunder och locka till sig nya (ibid.).  

 

Banker är centrala delar i all ekonomisk aktivitet, och är därför påverkade av finanskriser som 

uppstår. Ingves (2009), som är riksbankschef i Sverige, förespråkar förtroende och tillit som 

botemedel mot finanskriser och även som förutsättning för all bankverksamhet. För att 

komma ut ur en finanskris handlar det om att återvinna allmänhetens förtroende och därefter 

behålla det förtroendet för att förebygga framtida kriser (Sveriges Riksbank, 2009). 

Bankverksamhet bygger alltså på allmänhetens förtroende (ibid.). Som tidigare nämnt är CSR 

ett sätt att bygga upp trovärdighet och därefter behålla förtroendet (Borglund et al., 2009). 

Borglund et al. (2009) menar att CSR inte förrän på senare år har kommit till ytan inom just 

banksektorn (ibid.).  

 

Larsson och Ljungdahl (2008) poängterar att direktiv för CSR-arbete kommer uppifrån och att 

det är ledningens ansvar att ta beslut om CSR och vilka frågor som bör prioriteras inom 

företaget (ibid.). Enligt Freeman och Velamuri (2005) är det chefer som bör fatta beslut och 

engagera sig i frågor som rör socialt ansvar (ibid.). Därmed ligger CSR-ansvaret även inom 

banksektorn högst troligen hos bankchefer. Waldman och Siegel (2008) skiljer sig i sina 

åsikter om vilken typ av ledarstil som är optimal för att arbeta med CSR-frågor. Däremot är 

de överens om att företagsledare har den bästa positionen för att kunna influera och 

implementera CSR-arbete i en organisation, detta för att ledare är de som tar initiativ, fattar 

beslut och vidtar åtgärder i en organisation (ibid.).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Det senaste decenniet har kommunikationsmöjligheterna förbättrats avsevärt genom 

teknikutvecklingen vilket gör det möjligt att sprida information, inte minst om företag, via 

bland annat olika webbsidor och bloggar. Dessutom finns det idag ett flertal webbsidor på 

nätet (exempelvis Canea, CSR Sweden, CSR i Praktiken) som inriktar sig på företagens 

ansvar i samhället, där det beskrivs vad företag kan göra för att ta sitt ansvar samt om 

specifika företag tar sitt ansvar och i så fall i vilken utsträckning (Grafström et al., 2008). 

Även i mediekretsen har CSR blivit ett hett diskussionsämne. Det är inte alltför sällan som 

företags engagemang eller brist på engagemang bevakas och granskas när det kommer till 

socialt ansvar (McWilliams & Siegel 2001). Därmed anser Borglund et al. (2009) att även 

media har haft en viktig roll i utvecklingen och utbredningen av ansvarstagandet. Företag idag 

är i högre utsträckning än tidigare utsatta i media - detta, samt ett otal debatter och risk för 

skandalisering, motiverar till CSR-arbete (ibid.). När företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete 

öppet finns det en risk att de blir djupt granskade eftersom allmänheten vill kontrollera att det 
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företaget påstås arbeta med stämmer. Genom granskning kan små fel och brister upptäckas 

och läcka ut, vilket leder till att många företag har en rädsla för att kommunicera sitt CSR-

arbete. Detta kan i sin tur leda till att allmänheten får en uppfattning om att något CSR-arbete 

överhuvudtaget inte existerar i företaget (ibid.). Allt detta kan påverka allmänhetens 

förtroende, och ett sviktande förtroende för banksektorn kan få finansvärlden ur balans 

(Sveriges Riksbank, 2009).  

 

Även om ansvarstagandet oftast framställs som något positivt förekommer det en viss kritik 

mot CSR och en rad argument till varför företag inte bör lägga sin tid och energi på CSR-

arbete (Borglund et al., 2009). Doane (2005) menar att problemet med huvudtanken bakom 

CSR (att företag kan göra bra ifrån sig samtidigt som de gör goda saker) är att marknaden helt 

enkelt inte fungerar på det sättet (ibid.). Den huvudsakliga kritiken handlar om att det är 

politikernas, inte företagarnas, uppgift att ansvara för samhälleliga frågor. Företag som 

prioriterar andra än sig själva riskerar att i för hög grad fokusera på fel saker, få ökade 

kostnader och till följd därav bli ineffektiva (Borglund et al., 2009).  

 

Enligt Grafström et al. (2008) tar inte alla företag ansvar på samma sätt. Olika avdelningar har 

på olika företag hand om CSR-arbetet. I vissa företag vilar ansvaret på ledningen, 

informationsavdelningen eller personalavdelning medan det i andra företag finns en 

hållbarhetschef som enbart arbetar med frågor rörande hållbar utveckling och ansvarstagande. 

Anledningen till att det förekommer stora skillnader inom olika organisationer är för att det 

existerar många olika områden inom CSR - och det är inte helt självklart vilka frågor som 

företag prioriterar och hur de ska arbeta med dessa. Det som de flesta dock har gemensamt är 

hur de motiverar sitt ansvartagande, nämligen att gå med vinst och att som företag bli mer 

attraktivt för arbetstagare och på marknaden (ibid.).  

 

Företags beslut att engagera sig i CSR-frågor kan ses som ett strategiskt val med ledarskap 

som nyckel. Dessvärre är förhållandet mellan företagets ansvarstagande och ledarskap inte ett 

tillräckligt uppmärksammat ämne inom forskningen, men en viss enighet existerar om att det 

finns eller kan finnas en koppling mellan CSR och ledarskap (Waldman & Siegel, 2008). 

Högt uppsatta chefer har den bästa positionen för att kunna få igenom strategier och idéer 

gällande ansvarstagande (ibid.). Waldman och Siegel (2008) har skilda åsikter om hur en 

ledare bör vara för att på bästa sätt kunna realisera CSR-strategier. Antingen bör ledaren vara 

strategiskt driven istället för att lägga energi på personliga värderingar, eller så är den mest 

lämpade ledarstilen av etiskt samt moraliskt slag och ledaren bör därför anta ett 

värderingsstyrt CSR-ledarskap (Waldman & Siegel, 2008). Sully de Luque, Washburn, 

Waldman och House (2008) genomförde en studie angående vilka faktorer och värden som är 

viktigast i ledares beslutsfattande. Ledare som enbart prioriterade ekonomin sågs som 

auktoritära, medan ledare som prioriterade personalens bästa sågs som visionärer. Slutligen 

visade studien att de visionära ledarna som värderade personalstyrkan även uppnådde de bästa 

resultaten och finansiella framgångarna i företagen (ibid.) Eftersom CSR behandlat ur ett 

ledarskapsperspektiv är ett någorlunda nytt område enligt Waldman och Siegel (2008) vill vi i 

denna uppsats lägga fokus på CSR som en del av ledningsarbetet, eller omvänt formulerat: 

ledarskap som en del av CSR-arbetet. 

 

1.3 Problemformulering 

 
Hur kan ledarskap inom svenska storbanker påverka CSR-arbete?  
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1.4 Syfte 

 
Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida ledare inom svenska storbanker kan använda 

sitt ledarskap till att påverka CSR-arbete. Genom att undersöka hur ledare i banker utövar sitt 

ledarskap samt deras intresse för CSR vill vi skapa en förståelse för om och hur ledarskap kan 

skapa förutsättningar för ett hållbart ansvarstagande. Vidare vill vi ta reda på vilka dessa 

förutsättningar är. 

  

1.5 Avgränsningar 

 
Vi har valt att avgränsa oss till svenska storbanker. Vi har avgränsat oss till chefer inom 

banksektorn då vår problemformulering inriktar sig mot chefers syn och uppfattning på 

huruvida de använder sitt ledarskap för att påverka CSR-arbete. Vidare har vi valt att avgränsa 

oss till bankkontoren i Halmstad kommun. I vår studie har vi utgått från de tre främsta 

aspekterna inom ansvarstagandet, som enligt Grankvist (2009) är ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt ansvar. Dessutom har vi teoretiskt valt att fördjupa oss i kommunikation, 

företagsetik/värderingar samt ledarskapsstilarna värderingsstyrt, deltagande, delegerande och 

transformellt ledarskap, detta för att undersöka huruvida dessa beståndsdelar kan användas 

som en del av ledarskapet för att påverka CSR-arbete.  

 

1.6 Centrala begrepp 

 
Nedanstående begrepp anser vi är centrala i vår studie. För att undvika misstolkningar av vår 

studie kommer vi förklara begreppens innebörd.  

 

Svensk storbank Med svensk storbank avser vi på en ursprungligen svensk bank 

  med minst 10.000 anställda i hela bankkoncernen. Svenska 

  Bankföreningen (2010) beskriver i en statistikrapport Nordea, 

  SEB, Handelsbanken och Swedbank som de stora svenska 

  bankkoncernerna. Även enligt Finansinspektionen (2008) är det 

  dessa som är de fyra stora svenska bankerna. 

 

CSR  Socialt ansvarstagande innebär att företag frivilligt implementerar 

  ett ansvarstänkande i sin verksamhet för att genom sitt agerande 

  medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö (Commission 

  of the European Communities, 2001).  

 

Hållbar utveckling FN definierar i Brundtlandrapporten (1987) hållbar utveckling som 

  en utveckling som tillfredsställer dagens (människors) behov utan 

  att på något sätt äventyra framtida generationers möjlighet att 

  tillfredsställa sina behov. 

 

Chef/ledare  Enligt Yukl (2006) är chef och ledare inte jämbördiga begrepp, 

  men snarlika. En person kan leda utan att vara chef och 

  samtidigt kan en person vara chef utan att leda. Vi är medvetna om 

  att det kan finnas skillnader mellan chefer och ledare, men trots det 

  har vi i vår studie, för klarhetens skull, valt att likställa begreppen 

  och kommer använda dem synonymt. Med chef/ledare syftar vi på 

  någon som innehar en chefsposition och utövar ledarskap.  
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Ledarskap  Enligt Northouse (2010) är ledarskap en process som innebär att 

  en ledare inte är ensam utan har ett antal medarbetare under sig 

  med vilka interaktion sker.   

 

1.7 Uppsatsens disposition 

 

För att läsaren lättare ska kunna följa med under processens gång och förstå studien i helhet är 

uppsatsen uppdelad i fem olika delar/kapitel.  

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de relevanta teorier för vår studie som sedan är en utgångspunkt i 

analysen och den avslutande diskussionen. Först behandlas begreppet CSR som helhet samt 

relaterade områden till ämnet, såsom intressentmodellen, drivkrafter, kommunikation och 

företagsetik. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om ledarskap och väsentliga ledarskapsstilar.   

 

Kapitel 3: Metod 

I följande kapitel ges argument för våra val av metod, ansats och litteraturområde. En 

redogörande beskrivning över vårt tillvägagångssätt vad gäller datainsamlingen framförs. 

Avslutningsvis granskas studiens validitet samt reliabilitet och metodkritiken framställs. 

 

Kapitel 4: Empiri 

Genom en sammanställning av intervjumaterial redovisas i det fjärde kapitlet den data som 

samlats in under våra intervjuer.  

 

Kapitel 5: Analys 

I det femte kapitlet ställs främst teori mot empiri och empiri mot empiri mot varandra och 

analyseras. Den insamlade empirin diskuteras utifrån givna ramar i teorikapitlet.   

 

Kapitel 6: Slutsats 

Studien avslutas med ett avslutande kapitel där studiens resultat diskuteras. Slutsatsen 

återkopplas till vår inledning och problemformuleringen besvaras. Dessutom ges det förslag 

till vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenterar vi litteratur, teorier och tidigare forskning som vi 

anser är relevant för vår undersökning. Först redogör vi för teorier om CSR och viktiga 

områden relaterade till ämnet. Avslutningsvis behandlar vi ledarskap utifrån ledarskapsstilar.  

 

2.1 Corporate Social Responsibility 

 
Enligt McWilliams och Siegel (2001) är definitionen av företags sociala ansvar, CSR, inte 

helt bestämd. Olika intressentgrupper har olika, ibland motstridiga, krav på företag (ibid.). På 

samma sätt har företagsledningar olika intressen och kompetens (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

Detta leder till att olika definitioner av begreppet CSR förekommer (McWilliams & Siegel, 

2001). Löhman och Steinholtz (2003) menar att det därför är av betydelse för företag att få en 

djupare förståelse för CSR och kontinuerligt arbeta med dessa frågor (ibid.). Då det inte 

existerar en tydlig definition är det upp till varje enskilt företag att ta beslut om vilka områden 

de ska ta ansvar i. Först bör företag fastställa sina viktigaste intressenter, identifiera deras krav 

och därefter framställa en plan utifrån det (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

 

McWilliams och Siegel (2001) definierar CSR som frivilliga åtgärder och handlingar som 

tillför något gott i samhället utan att företaget egentligen har något intresse i det eller att lagen 

kräver det (ibid.). Idag räcker det inte att driva sin verksamhet, anställa människor, producera 

varor och följa lagen för att bli sedd som ett ansvarstagande företag (Löhman & Steinholtz, 

2003). Genom socialt ansvar ska företag låta bli att handla på ett sätt som påverkar samhället 

negativt och istället handla på ett sätt som gynnar det (Grafström et al., 2008). Idag är det 

självklart att företag ska ta sitt ansvar. Det handlar inte längre om företag ska göra det utan 

snarare på vilket sätt (Grankvist, 2009). Företag bör även tänka stort. Att till exempel donera 

pengar till hjälporganisationer är en god handling, men med en bredare syn på CSR kan 

företag bli mer attraktiva på marknaden och göra sina intressenter nöjda (Larsson & 

Ljungdahl, 2008).  

 

Enligt Grankvist (2009) finns det tre huvudområden inom CSR som företag bör engagera sig 

i; ekonomiskt, miljömässigt samt socialt ansvarstagande (ibid.). För att ge en bredare 

förståelse av vad CSR innebär och står för kommer vi att beskriva dessa på ett djupare plan.  

 

2.1.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

 

Ekonomiskt ansvar är grunden till all verksamhet (Carroll, 1991). Enligt Brytting (2005) 

ansågs det tidigare att aktieägare var viktigare än andra intressenter. Det ekonomiska ansvaret 

grundades på att enbart tillfredsställa aktieägarnas önskemål genom att maximera vinsten. 

Vinstmaximering är dock inte längre det enda syftet med ekonomiskt ansvar (ibid.). Ett 

ekonomiskt ansvarstagande går ut på att företag ska vara lönsamma och gå med ekonomisk 

vinst för att förvisso säkra aktieägarna och trygga investerarnas investeringar, men även för 

att bidra med välfärd i samhället (SIS, 2005). Windsor (2006) menar att ekonomiskt ansvar 

även innebär att företag måste se till att skapa arbetstillfällen samt producera och leverera de 

produkter och tjänster, som efterfrågas av samhället, till ett rimligt pris (ibid.). Förutom detta 

handlar ekonomiskt ansvar även om att utveckla sin konkurrenskraft, se till att företaget når 

alla kundgrupper samt kontinuerligt sträva efter att effektivisera företagets operativa processer 

(Carroll, 1991). Dessutom har företag ett ekonomiskt ansvar att se till att driva sin verksamhet 

på ett sätt som gynnar den fria marknaden, det vill säga att konkurrens inte ska uppfattas som 
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hot utan snarare som något positivt för utveckling och tillväxt (SIS, 2005). Bland CSR-

kritikerna råder det en viss tveksamhet om företag kan maximera vinsten och samtidigt arbeta 

med hållbar utveckling utan att aktieägarna påverkas (Grankvist, 2009). Men argumentet för 

att socialt ansvar står i konflikt med lönsamhet har på senare tid börjat ge vika. Dagens 

inställning är snarare att dessa två samspelar och gynnar varandra (Grafström et al., 2008). 

Bland företag och investerare existerar en uppfattning att CSR är finansiellt värdeskapande då 

de företag som arbetar med CSR på lång sikt kan skapa en bättre avkastning, vilket kan vara 

en lönsam investering (Borglund et al., 2009).  

 

Svenska storbanker är viktiga aktörer med stor makt på den svenska marknaden då de på 

grund av betalningssystem och kreditförsörjning är centrala för all ekonomisk verksamhet. 

Om förtroendet för banksektorn är borta kan finanskriser uppstå. Därför är det särskilt viktigt 

för banker att hålla sin verksamhet och ekonomi så stabila som möjligt (Sveriges Riksbank, 

2009).   

 

2.1.2 Miljömässigt ansvarstagande 

 

Människor i dagens samhälle har med tiden blivit allt mer och mer miljömedvetna. Företag 

ser miljöhänsyn som strategiskt viktigt för konkurrensen. Dessutom har konsumtionen och 

efterfrågan av miljövänliga produkter drastiskt ökat (Pihl, 2007). Miljöansvar handlar i grund 

och botten om att företaget bör granska och utvärdera all sin påverkan (indirekt och direkt) på 

miljön och därefter agera på ett miljövänligt sätt för att inte verksamheten ska påverka världen 

på ett långsiktigt, destruktivt sätt (SIS, 2005). Enligt Grankvist (2009) för miljömässigt 

ansvarstagande ofta med sig ekonomiska fördelar. Om ett företag effektiviserar produktionen 

för att ta hänsyn till miljön kommer detta troligtvis även skapa ekonomiska fördelar. Genom 

att bry sig om miljön kan företag även bli mer attraktiva på marknaden, både för kunder och 

för leverantörer, vilket kan leda till ökad lönsamhet (ibid.).  

 

Det finns många exempel på hur företag har agerat för att ta hänsyn till miljön. Ett exempel är 

IKEA som insåg att genom tillverkning av produkter i återvunnet material (som även det i sin 

tur går att återvinna) gynnar företaget både miljön och företagets ekonomi (Grankvist, 2009). 

Ytterligare ett exempel som Grankvist (2009) nämner är att resepolicyn på många företag har 

förändrats till att vara så miljövänligt som möjligt (ibid.). Andra direkta miljöpåverkande 

faktorer (utöver återvinning och transporter) som företag bör ta hänsyn till är utsläpp till luft 

och vatten, användning av råvaror och naturtillgångar, inte minst energi (SIS, 2005). Indirekt 

miljöpåverkan avser bland annat investeringar och lån och sker främst via leverantörer, 

underleverantörer och affärspartners (ibid.). Flera banker och andra företag i finanssektorn 

försöker indirekt ta hänsyn till miljön genom att se till att andra företag handlar i enlighet med 

de miljökrav som finns. The Equator Principles är utarbetade riktlinjer som många banker 

följer i kreditbedömningar. Det går ut på att inte bevilja lån till projekt och företag som inte 

tar tillräcklig hänsyn till miljön eller andra sociala aspekter (Equadator Principles, 2011).  

 

2.1.3 Socialt ansvarstagande 

 

Ett socialt ansvarstagande innebär ta hänsyn till andra medmänniskors välmående. Det kan 

handla om de anställdas hälsa och rättigheter, men även om konsumenters, affärspartners och 

samhällsmedborgares välbefinnande (SIS, 2005). Det är inte en självklarhet för alla företag att 

utöver de lagstadgade krav som finns samt löner och skatteplikt ta ett frivilligt samhällsansvar 

(Grafström et al., 2008). Det sociala ansvaret är inte direkt definierat vilket medför att det är 

upp till varje enskilt företag att bestämma vad just deras sociala ansvar ska omfatta (ibid.). Att 
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ta socialt ansvar kan innebära att nya dörrar öppnas och att nya affärsmöjligheter uppstår, 

vilket gynnar både företag och samhälle (Grankvist, 2009). Dessutom kan ett arbete med 

socialt ansvar skapa värden genom att till exempel bidra till utvecklingen av samhället (SIS, 

2005).  

 

En stor del i det sociala ansvaret är att ta väl hand om sina anställda genom att se till deras 

hälsa, välfärd och engagemang (Chapple & Moon, 2005). Det grundläggande ansvaret handlar 

om att fullgöra de lagstadgade krav som finns, såsom arbetslagar och kollektivavtal (SIS, 

2005). Många organisationer försöker utöver detta tillfredsställa de anställda i deras 

arbetssituation (Grankvist, 2009). De individuella behoven som finns idag ställer större krav 

på arbetsgivare. Behoven kan exempelvis vara motivation och trivsam arbetsmiljö. Idag är ett 

meningsfullt och utvecklande jobb viktigare än enbart lönen för många arbetstagare (Alvesson 

& Sveningsson, 2008). Socialt ansvar omfattar även ansvar för samhället och människorna 

utanför företaget. Exempelvis kan företag stödja olika evenemang (konst, kultur, sport et 

cetera) genom sponsring (SIS, 2005). Detta kan även exemplifieras av ett samarbete med 

någon "NGO" (Non-Governmental Organisation), ideella frivillighetsorganisationer som ofta 

är inriktade på miljö- och människofrågor (Grafström et al., 2008). ECPAT mot 

barnsexhandel samt Childhood, barnens rätt till en trygg barndom, är några exempel på ideella 

organisationer i Sverige som företag kan stödja och gå med i (ECPAT, 2011; Childhood, 

2011). Enligt Grafström et al. (2008) gynnar sådant samarbete båda parterna. Företagen får 

kunskap och kompetens som frivillighetsorganisationen besitter och de får i sin tur resurser 

från företaget i form av exempelvis sponsormedel eller bidrag (ibid.). Dessutom gynnas 

samhället i helhet av ett samarbete mellan näringsliv och ideella organisationer då detta kan 

stimulera en positiv samhällsutveckling (SIS, 2005). Företag uppmanas även att vara 

delaktiga i lokala aktiviteter som kan medföra nytta och utveckling i samhället (ibid.).   

 

2.1.4 Kritik mot CSR 

 

Trots att CSR oftast ses som något positivt skriver Borglund et al. (2009) att det även 

förekommer argument till varför företag inte ska arbeta med CSR (ibid.). Enligt kritikern 

Doane (2005) är marknaden inte byggd för att fungera på det sätt som CSR förespråkar; att 

företag kan göra gott ifrån sig samtidigt som det gör goda saker. Doane (2005) framställer 

olika CSR-antaganden som myter. Exempelvis menar hon att konsumenter inte alls kommer 

bry sig om CSR-arbete då de enbart handlar utifrån sitt eget (ekonomiska) intresse (ibid.). 

Den huvudsakliga kritiken går ut på att det är politikernas, inte företagarnas, uppgift att 

ansvara för samhälleliga frågor. Företag finns till för ägarna och ska endast arbeta utifrån 

deras krav och önskemål, och enda uppgiften är att maximera vinsten (Friedman, 1970).  

 

Enligt Tullberg (2005), forskare inom företagsetik, kan CSR komma att bli en trend som 

företagen förväntas följa och känner sig tvingade till, istället för att göra det för att förbättra 

verksamheten och samhället (ibid.). Kritiker anser att CSR integreras i verksamheten enbart i 

marknadsförings- och konkurrenssyfte, vilket gör att motiven och engagemanget bakom CSR 

inte är uppriktigt och äkta (Jeffs, 2008). Ytterligare kritik som förekommer är att 

beslutsfattandet blir komplicerat eftersom företagsledningen har svårt i bedömningen av 

vilken intressent som bör prioriteras (Jensen, 2000). Sternberg (1997) menar dock att ett 

företag måste ha stöd från samhället för att kunna maximera sin vinst och göra aktieägarna 

nöjda. Ett företag som inte ser till de etiska frågorna kommer ha svårt för detta. En klar och 

tydlig företagsetik skapar förståelse kring företagets verksamhet, vilket leder till att företagets 

resultat kan förbättras ytterligare (ibid.).  
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2.2 Drivkrafter för CSR 

 

Intressenter (se figur 2.2) kräver alltmer av näringslivet idag vilket gör att företag kan känna 

sig pressade till att arbeta med CSR, trots att det egentligen är ett frivilligt val (Grafström et 

al., 2008). Genom att ta hänsyn till olika intressentgrupper kan företag uppnå högre finansiellt 

resultat då CSR-arbete kan vara källan till möjligheter, innovation och ökad konkurrenskraft 

(Jones, 1995; Porter & Kramer, 2006). Jones (1995) hävdar att ansvarstagande på längre sikt 

kan skapa och utveckla betydande konkurrensfördelar för företag. Konkurrensfördelarna kan 

uppnås genom att ömsesidigt förtroende, pålitlighet och samarbetsvilja utvecklas vilket i sin 

tur leder till hållbara och produktiva intressentrelationer (ibid.). 

 

2.2.1 Intressentmodellen 

 

Ett företags intressenter är alla som på något sätt är beroende av och påverkar ett företag 

samtidigt som företaget är beroende av och påverkas av dem (Freeman, 1984; Garriga & 

Melé, 2004). Intressenterna kan delas in i två kategorier - direkta och indirekta. De direkta, så 

som kunder, anställda, aktieägare och leverantörer betraktas som värdefullast för företaget och 

prioriteras högst. De indirekta intressenterna som får lägre prioritet är exempelvis 

lokalsamhället, anställdas familjer och intresseorganisationer (Brytting, 2005). 

Figur 2.2 Intressentmodellen baserad på Brytting (2005, s. 159). 

 

Huvudtanken bakom CSR är att ta ansvar för förtroendefrågor som berör företagets viktigaste 

intressenter (van Marrewijk, 2003). Därmed kan intressentmodellen, stakeholder theory, ses 

som en teoretisk tankemodell bakom CSR (Borglund et al., 2009). Modellen syftar till att 

kartlägga ett företags viktigaste intressentrelationer och används som en grund för strategier 

och analys av vilka grupper företaget bör ta hänsyn till (Moir, 2001). Enligt Borglund et al. 

(2009) har intressentrelationerna förändrats påtagligt. På senare tid har intressentgrupperna 

fått ökad betydelse och inflytande (ibid.). Ammenberg (2004) hävdar att ett företag som vill 

vara framgångsrikt i dagens samhälle måste tänka på och hantera intressenters önskemål och 
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krav (ibid.). Genom att företag frivilligt agerar på ett sätt som gynnar intressenterna kan de 

skapa goda relationer och öka effektiviteten på lång sikt (Freeman, 1984). 

 

2.2.2 Kunder 

 

Med ökad internationell handel har kunder idag mycket större valmöjlighet än förr då de inte 

längre är begränsade till enbart inhemska produkter (Freeman, 1984). Konsumenten har enligt 

Brytting (2005) även rätt till inflytande, alltså rätt till att framföra synpunkter och klagomål. 

Om säljaren inte respekterar detta kan det leda till konsekvenser så som missbelåtna kunder, 

dåliga rykten och sämre resultat (ibid.). Av dessa anledningar kan kunden idag ställa ett högre 

krav på producerade tjänster och varor från företag (Löhman & Steinholtz, 2003). Idag är det 

fler faktorer utöver pris och kvalitet som påverkar en konsuments köpbeslut (Bhattacharya & 

Sen, 2004). Enligt Grankvist (2009) köper konsumenter idag hellre produkter och tjänster som 

produceras och levereras på ett accepterat sätt, det vill säga med hänsyn till miljö och 

samhälle (ibid.). Det räcker inte enbart att leverera bra produkter och tjänster, företagen måste 

även kunna leverera mervärden. Detta innebär att företaget ska stå för något för att kunden 

ska kunna identifiera sig med dess produkter och värderingar (Löhman & Steinholtz, 2003).  

 

2.2.3 Anställda 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är medarbetarna den viktigaste resursen i ett företag då 

det är människan (och inte maskinen) som besitter kunskap och kompetens samt förverkligar 

ledningens idéer (ibid.). Löhman och Steinholtz (2003) menar att företags största uppgift, som 

är att gå med vinst, inte alltid är ett primärt mål för en anställd som oftast tycker det är 

viktigare att känna sig behövd och känna engagemang till arbetet (ibid.). Medarbetare har 

sociala behov på sin arbetsplats såsom gemenskap och sammanhållning; att ha goda relationer 

till arbetskamrater och chefer (Berggren, Gillström, Gillström & Östling, 2009). De vill känna 

att de tillhör, känner sig uppskattade och viktiga för organisationen då detta ökar motivation 

och effektivitet (Watson, 2001). Genom engagerade medarbetare kan även kunderna bli nöjda 

och företaget ökar därigenom sin vinst. Behandlar inte företaget sina medarbetare på ett bra 

sätt kommer kompetensen i företaget att försvinna (Löhman & Steinholtz, 2008). 

 

2.3 Att kommunicera CSR 

 

"Det är kommunikation som syftar till att manifestera värderingar, 

självförståelse och tolkningar av omvärlden och på så vis besvara frågan om 

vad företaget är, vad det står för och hur det ser på sin framtid. Det är en 

presentation som dels strävar efter exklusivitet att särskilja verksamheten från 

andra, dels strävar efter normalitet att visa upp en verksamhet som fungerar 

som andra och som lever upp till samhällets föreställningar om hur ett företag 

ska fungera." (Fredriksson, 2008, s. 41). 

 

Kommunikation är ett begrepp som handlar om överföring av information mellan två eller 

flera personer. Detta kan ske via olika så kallade kommunikationskanaler, skriftliga kanaler så 

som e-post, rapporter och dylikt samt muntligt i form av personliga samtal, möten och 

kroppsspråk (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I en organisation kan kommunikationen enligt 

Eriksson (2007) delas upp i extern och intern kommunikation. Den interna kommunikationen 

sker inom en organisation medan den externa sker mot omgivningen (ibid.). Maignan, Ferrel 

och Hult (1999) anser att det finns affärsfördelar med att upprätta både en intern och extern 

CSR-kommunikation (ibid.). Den interna CSR-kommunikationen inom företaget syftar till att 
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spåra och förbättra hållbarhetsarbetet genom att öka medvetenheten och engagemanget bland 

alla anställda (Székely & Knirsch, 2005). Företag måste se till att hållbarhetsfrågor, 

värderingar och vision inte bara integreras i affärsstrategierna, utan att de även kommuniceras 

ut till alla anställda (ibid.). 

 

Syftet med den externa CSR-kommunikationen är att intressenterna ska kunna bedöma 

företagets prestanda och därefter fatta beslut kring om de vill samarbeta och i så fall i vilken 

utsträckning (Székely & Knirsch, 2005). Att använda CSR som incitament för att öka 

intressenternas förtroende kräver att CSR-arbetet kommuniceras ut och att intressenterna 

kontinuerligt hålls informerade (Borglund et al., 2009). Genom att rapportera och 

kommunicera sitt ansvarstagande och resultat bidrar det dessutom till att visa företagets 

öppenhet, seriositet och intentioner (Székely & Knirsch, 2005). Chapple och Moon (2005) 

räknar bland annat upp hållbarhetsredovisningar och internet som kommunikationskanaler via 

vilka företag kan kommunicera ut sitt CSR-arbete. Borglund et al. (2009) nämner även 

årsredovisningar och broschyrer. Bland Sveriges 100 största företag har cirka 75 procent 

information om CSR både i årsredovisningen och på sina webbsidor (ibid.).  

 

2.4 Företagsetik och värderingar 

 

Ordet etik har sitt ursprung i det grekiska ordet éthos som betyder sed och sedlighet, det vill 

säga moral (Winroth, 2003). Etik är värderingar och normer; föreställningar om vad som är 

gott eller ont, rätt eller fel. Den etiska ställningen och normerna står i grund för en människas 

uppförande och handlande i olika situationer (Lewis 1985; Winroth, 2003). Företagsetik 

handlar enligt Brytting (2005) om etik i samexistens med ekonomi och går ut på att som 

organisation ta ett etiskt ansvar och ansvarstänkande som gynnar det gemensamma bästa 

(ibid.). Enligt Graafland, van de Ven och Stoffele (2003) är företag idag, på grund av ett ökat 

tryck från samhället, mån om att utveckla värden och etiska koder för att främja ansvarsfullt 

beteende även hos sina medarbetare. Därmed har det blivit allt viktigare för företag att 

integrera etik i företagsstrukturen (ibid.). 

 

2.4.1 Företagsetik och värderingar som en del av CSR-arbetet 

 

"Att identifiera och tydliggöra de värderingar som finns är en viktig del i ett 

strukturerat CSR-arbete." (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 179).   

 

CSR kan ofta upplevas som enbart en extern process, men ansvarstagandet bör även vara en 

del av ett företags interna värderingar och företagsetik (Borglund et al., 2009). För att lyckas 

med ansvarstagande och CSR-arbetet krävs det att ledare och medarbetare agerar i enlighet 

med företagets värderingar och normer (Graafland et al., 2003). CSR-strategin hänger därför 

samman med de anställdas uppförande gentemot varandra samt de interna uppförandekoder 

som finns i företaget (Borglund et al., 2009).  

 

Philipson (2004) menar att företagsetiken är en fråga om etiskt ledarskap. För att 

medarbetarna i en organisation ska kunna tillämpa ett företags etiska principer måste det även 

finnas ett styrande system som möjliggör detta (ibid.). Driscoll och Hoffman (2000) använder 

sig ofta av en pyramid (se figur 2.3) för etisk utveckling. Det finns ett samband mellan alla 

fyra nivåerna i pyramiden, och varje ledare bör försöka utveckla sig själv och medarbetarna 

genom varje nivå. För att kunna nå etiska resonemang och reflektioner krävs det en viss etisk 

medvetenhet som kan uppnås genom att försöka förklara för medarbetarna varför etiken har 

blivit så viktig (ibid.). Nästa steg, etisk reflektion, handlar om att introducera beslutsfattande 
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och kriterier för att på så sätt hjälpa medarbetarna att förstå konsekvenserna av olika etiska 

dilemman och problem. Att etiskt handla innebär att börja agera för sina värderingar. Efter att 

ha genomgått de tre första nivåerna kan slutligen etiskt ledarskap uppnås. Det går ut på att 

leda alla medarbetare att arbeta för dessa mål och värderingar som har uppstått i företaget. En 

ledare måste föregå som gott exempel, eftersom handlingar talar mer än ord (ibid.).  

 

 
 

Figur 2.3 Modell för etisk utveckling i organisationer, fritt översatt och baserad på Driscoll 

och Hoffman (2000, s. 127).  

 

2.5 Ledarskap 

 

Freeman och Velamuri (2005) anser att chefer idag bör fatta beslut och engagera sig i frågor 

som inte är rent affärsrelaterade, det vill säga frågor som rör socialt ansvar (ibid.). Waldman 

och Siegel (2008) är överrens om att företagsledare spelar en viktig roll i utformning och 

förverkligande av CSR-arbete, då både initiativ, beslut och åtgärder vidtas av ledare (ibid.). 

Även Hemingway och Maclagan (2004) samt Moir (2001) argumenterar för att de vanligaste 

drivkrafterna inte är de enda motiven för CSR-arbete, utan att CSR även kan ses ur en 

synvinkel som undersöker påverkan av ledarskapsbeteenden ur aspekter som exempelvis 

personliga värderingar eller drivkrafter (Hemingway & Maclagan, 2004; Moir, 2001).   

 

2.5.1 Värderingsstyrt ledarskap 

 

Freeman och Velamuri (2005) beskriver olika nivåer av engagemang för företags sociala 

ansvar, vilka kan ses som steg företag kan ta för att förbättra sitt CSR-arbete. En av nivåerna 

handlar om värderingsstyrt (även kallat etiskt) ledarskap (ibid.). Värderingsstyrt ledarskap 

uppfattas idag som ett populärt ledningsverktyg. Den grundläggande principen bakom tanken 

att leda med värderingar handlar om att ledare kan och bör influera medarbetarnas värderingar 

för att motivera dem till bättre prestation och resultat (Gilliland, Steiner & Skarlicki, 2003). 

Löhman och Steinholtz (2003) menar att en värdebaserad ledare ska leda och styra med hjälp 

av värderingar, fatta beslut utifrån värderingar samt engagera och motivera genom 

värderingar. Det är viktigt att ledaren själv föregår med gott exempel, motarbetar hinder på 

vägen, stödjer viktiga projekt och uppmärksammar initiativ till värderingar. Om detta saknas 

kommer inte medarbetarna heller tro på eller följa de uppsatta målen (ibid.). 

 

Etiskt ledarskap

Etisk handling

Etisk reflektion

Etisk medvetenhet
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Enligt Driscoll och Hoffman (2000) är ett värderingsstyrt ledarskap uppbyggt av främst av tre 

väsentliga delar: relationer, känslor och val. Relationer handlar i grund och botten om att 

ledarskap förutsätter att det finns anhängare. För at en chef ska ha ett engagemang för 

värderingar och etik krävs det även att de runt omkring (exempelvis anställda) har samma 

engagemang. Därför måste ledaren skapa konsensus i organisationen genom att skapa 

möjligheter för medarbetarna att vilja anta företagets värderingar som sina egna (ibid.). 

Känslor är en förutsättning för att kunna inspirera och motivera sina medarbetare. En ledare 

måste visa att hans/hennes engagemang är äkta och ju mer ledaren brinner för dessa 

värderingar, desto mer kan omgivningen inspireras. Den sista komponenten (val) går ut på att 

värna om den individuella friheten. Medarbetarna måste anta organisationers värderingar som 

sina egna av fri vilja, inte på grund av att de måste eller är rädda för konsekvenser om de inte 

gör det. För att ett engagemang ska vara uppriktigt måste det vara frivilligt (ibid.).  

 

2.5.2 Deltagande ledarskap 

 

En av de viktigaste uppgifterna för en ledare är enligt Yukl (2006) att fatta beslut. Många av 

de uppgifter som en ledare har innefattar oftast beslutsfattande på olika sätt. Deltagande 

ledarskap innebär olika typer av beslutsfattande som tillåter de anställda att ta del av ledarens 

beslut (ibid.). Deltagande ledarskap förutsätter enligt Hersey, Blanchard och Johnson (1996) 

att medarbetarna har nått en hög nivå av skicklighet i sitt arbete, men deras självförtroende är 

fortfarande inte tillräckligt högt för att de ska kunna utföra arbetsuppgiften helt på egen hand. 

Ledaren behöver inte längre ge direktiv och utbilda medarbetarna då de redan har visat att de 

besitter förmågan, men ledaren ska finnas där och ta del i arbetsuppgifterna samt stödja och 

uppmuntra sina medarbetare (ibid.). Arbetsuppgifter delegeras ut men samtidigt hålls ledaren 

uppdaterad och deltar i arbetsprocessen (ibid.).  

 

2.5.3 Delegerande ledarskap 

 

Delegerande ledarskap är en del av deltagande ledarskap, men behandlas även som en 

ledarstil för sig (Yukl, 2006). Delegering innebär att ledaren tilldelar (delegerar ut) 

arbetsuppgifter till sina medarbetare (Taylor, 1987). Alltså är det en typ av maktdelnings-

process som uppstår när en chef ger sina medarbetare ett ansvar och auktoritet för att fatta 

vissa beslut. Medarbetarna får känna sig viktiga genom att de får en möjlighet att bestämma 

över sina arbetsroller, fullfölja arbete som de tycker är meningsfullt och påverka viktiga 

beslut och händelser (Yukl, 2006). Lemberg (2008) menar att delegering är ett effektivt sätt 

att få saker gjort genom andra. För att en ledare ska använda sig av ett delegerande ledarskap 

krävs det att han/hon har förtroende för sina medarbetare och vågar lita på att de kommer att 

slutföra arbetet (ibid.). Yukl (2006) menar att genom att ledaren litar på och involvera sina 

medarbetare kan även detta höja kvaliteten på arbetet då medarbetarna kanske besitter 

annorlunda kunskap eller idéer till lösningar på problem. Dessutom ökar delegering både 

förståelse, motivation och självförtroende hos medarbetare att vilja genomföra 

arbetsuppgifterna med framgång (Hersey et al., 1996; Yukl, 2006).  

 

2.5.4 Transformellt ledarskap 

 

Transformellt ledarskap är en process som förändrar och omvandlar människor (Burns, 1978; 

Northouse, 2010). Ledaren inspirerar medarbetarna att sträva efter högre mål och höja sig 

själva över förväntad prestationsnivå (Bass, 1985). En central del av det transformella 

ledarskapet är karisma (Waldman, Ramirez, House & Puranam, 2001). När en ledare 

förmedlar visioner och känslor, inspirerar sina medarbetare till att uppnå något originellt kan 
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han/hon anses vara karismatisk. Medarbetarna känner då förtroende för ledaren och förstår 

vikten och värdet av arbetet (Waldman et al., 2001; Yukl, 2006). Waldman, Siegel och 

Javidan (2006) använder en transformell ledarskapsteori för att utforska en chefs roll i 

koppling till företagens sociala ansvar (ibid.). Bass och Avolio (1994) samt Avolio, Waldman 

och Yammarino (1991) menar på att ledare som utövar transformellt ledarskap oftast följer en 

eller flera av de fyra I:na, vilka är: 

 

1) Idealiserande inflytande, vilket innebär att ledaren beter sig på ett sätt så att 

medarbetarna ser ledaren som en förebild (Bass et al., 1994). Genom att ledaren ses 

som en förebild får han/hon på så vis en respekt och slagkraft i sitt inflytande. 

Medarbetarna känner trygghet, lojalitet och respekt för ledaren (Bass & Riggio, 2006). 

 

2) Inspirerande motivation handlar om att motiverar sina anställda och bidra till deras 

prestationsförmåga (Bass et al., 1994). Detta kan uppnås genom att ledaren skapar 

framtidsvisioner i vilka medarbetarna kan se sig själva (Bass & Riggio, 2006).  

 

3) Intellektuell stimulering som går ut på att ledaren stimulerar sina medarbetare till 

kreativt nytänkande och att lösa problem genom att uppmuntra dem till att ifrågasätta 

gamla föreställningar så att de kan förstå komplexa problem ur ett nytt perspektiv 

(Bass et al., 1994). Det är en strävan om att om att upptäcka nya lösningar och komma 

med nya idéer (Bass & Riggio, 2006). Intellektuell stimulans hos ledare visade sig i en 

undersökning gjord av Waldman et al. (2006) ha ett signifikant samband till företagens 

vilja att engagera sig i CSR. En sådan ledare kan uppmuntra medarbetarna att tänka på 

idéer och frågor kring hur ett gott CSR-arbete kan uppnås ur olika perspektiv (ibid.). 

 

4) Individualiserad behandling innebär att ledaren agerar som en mentor och coach och 

ger därigenom speciell uppmärksamhet för varje individs behov. Ledaren engagerar 

sig i andra och skapar på så vis en relation som höjer nivån på motivationen och 

moralen för både ledaren och den anställda (Bass et al., 1994). Ledaren försöker hjälpa 

de anställda så gott det går att få dem att lyckas nå sin högsta potential (Burns, 1978) 

 

2.6 Sammanfattning  

 
För att ge en enkel och övergripande bild av den teoretiska referensramen kommer nu en 

kortfattad sammanfattning av samtliga teorier.   

 

2.6.1 Corporate Social Responsibility  

 

McWilliams och Siegel (2001) definierar CSR som frivilliga åtgärder och handlingar som 

tillför något gott i samhället utan att företaget egentligen har något intresse i det eller att lagen 

kräver det (ibid.). Enligt Grankvist (2009) finns det tre huvudområden inom CSR som företag 

bör engagera sig i; ekonomiskt, miljömässigt samt socialt ansvarstagande (ibid.). 

 

Ansvar utifrån ett ekonomiskt perspektiv går ut på att företag ska vara lönsamma och gå med 

ekonomisk vinst för att bland annat säkra aktieägarna, men även för att bidra med välfärd i 

samhället (SIS, 2005). Förutom detta handlar ekonomiskt ansvar även om att bland annat 

utveckla sin konkurrenskraft (Carroll, 1991). Miljöansvar handlar i grund och botten om att 

företaget bör granska all sin påverkan (indirekt och direkt) på miljön och därefter agera 

utifrån ett miljövänligt perspektiv för att inte påverka världen på ett långsiktigt, destruktivt 

sätt (SIS, 2005). Ett socialt ansvar innebär att ta hänsyn till andra medmänniskors välmående. 
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Detta omfattar inte bara ansvar för anställda och konsumenter utan även ansvar för samhälle 

och människor utanför företaget (SIS, 2005; Chapple & Moon, 2005). 

 

Friedman (1970) menar att den huvudsakliga kritiken mot CSR går ut på att det är 

politikernas, inte företagarnas, uppgift att ansvara för samhälleliga frågor. Företag finns till 

för ägarna och företagets enda uppgiften är att maximera vinsten och arbeta utifrån ägarnas 

intressen (ibid.).  

 

2.6.2 Drivkrafter för CSR 

 

Ett företags intressenter är alla som på något sätt är beroende av och påverkar ett företag 

samtidigt som företaget är beroende av och påverkas av dem (Freeman, 1984; Garriga & 

Melé, 2004). Intressenter kräver alltmer av näringslivet idag vilket gör att företag kan känna 

sig pressade till att arbeta med CSR, trots att det är ett frivilligt val (Grafström et al., 2008). 

Genom att ta hänsyn till och tillfredsställa olika intressentgrupper kan företag uppnå högre 

finansiellt resultat då CSR-arbete kan vara källan till möjligheter, innovation och ökad 

konkurrenskraft (Jones, 1995; Porter & Kramer, 2006). Två viktiga intressentgrupper som 

ofta är motorn bakom CSR är anställda och kunder (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

2.6.3 Att kommunicera CSR 

 

Maignan, Ferrel och Hult (1999) anser att det finns affärsfördelar med att upprätta både en 

intern och extern CSR-kommunikation (ibid.). Den interna CSR-kommunikationen inom 

företaget syftar till att spåra och förbättra hållbarhetsarbetet genom att öka medvetenheten och 

engagemanget bland alla anställda. Extern kommunikation behövs för att intressenterna ska 

kunna bedöma företagets prestanda och därefter fatta beslut kring om de vill samarbeta och i 

så fall i vilken utsträckning (Székely & Knirsch, 2005). 

 

2.6.4 Företagsetik och värderingar 

 

Etik är värderingar och normer; föreställningar om vad som är gott eller ont, rätt eller fel 

(Lewis 1985; Winroth, 2003). CSR är inte enbart en extern process; ansvarstagandet bör även 

vara en del av ett företags interna värderingar och företagsetik (Borglund et al., 2009). För att 

lyckas med ansvarstagande och CSR-arbetet krävs det att ledare och medarbetare agerar i 

enlighet med företagets värderingar och normer (Graafland et al., 2003).  

 

2.6.5 Ledarskap 

 
Waldman och Siegel (2008) är överrens om att företagsledare spelar en viktig roll i 

utformning och förverkligande av CSR-arbete, då både initiativ, beslut och åtgärder vidtas av 

ledare (ibid.). Värderingsstyrt ledarskap går ut på att ledare kan påverka på sina medarbetares 

värderingar och på så sätt motivera dem till bättre prestation och resultat (Gilliland et al., 

2003). Deltagande ledarskap innebär att arbetsuppgifter delegeras ut men samtidigt hålls 

ledaren uppdaterad och deltar i arbetsprocessen (Hersey et al., 1996). Med delegering menas 

att ledaren tilldelar (delegerar ut) arbetsuppgifter till sina medarbetare, chefen ger sina 

medarbetare ett ansvar och auktoritet för att fatta vissa beslut (Taylor, 1987; Lemberg, 2008). 

Det transformella ledarskapet är en process som förändrar och omvandlar människor då 

ledaren inspirerar medarbetarna att sträva efter högre mål och höja sig själva över förväntad 

prestationsnivå (Burns, 1978; Bass, 1985; Northouse, 2010). 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet argumenterar vi för våra val av metod, ansats och litteraturområde. Vi 

framför en redogörande beskrivning över hur vi har gått tillväga vad gäller datainsamlingen. 

Avslutningsvis granskar vi studiens validitet samt reliabilitet och framlägger en metodkritik. 

 

3.1 Forskningsmetod 

 
Val av forskningsmetod anger vilket vetenskapligt sätt som ska användas för att genomföra en 

undersökning (Ejvegård, 2009). Generellt kan sägas att det finns två olika metoder för vilken 

form av data som samlas in, kvalitativ och kvantitativ metod, vars tillvägagångssätt skiljer sig 

åt (Jacobsen, 2002). Ett annat val är mellan induktiv, deduktiv och abduktiv ansats som avgör 

vilken strategi som ska användas vid datainsamlingen (Patel & Davidsson, 2003). 

 

3.1.1 Val av metod 

 

Enligt Jacobsen (2002) går kvalitativ metod ut på att använda sig av ord genom att observera 

vad respondenter gör och säger med egna ord i öppna intervjuer. Syftet med den kvalitativa 

ansatsen är att ge en kontextuell och djupare beskrivning av fenomenet (ibid.). Den 

kvantitativa metoden däremot, menar Backman (1998), går ut på att mäta fenomenet som ska 

undersökas genom frågeformulär med givna svarsalternativ och på så sätt få fram information 

i form av siffror, det vill säga numerisk data (ibid.).  

 

Enligt Jacobsen (2002) är det problemställningen som bör styra vilken metod som ska 

användas för att genomföra undersökningen. En problemställning som är explorativ, det vill 

säga utreder ny och tämligen okänd kunskap, kräver ofta en kvalitativ insamlingsmetod med 

uppmärksamhet på ett fåtal undersökningsenheter för att på så sätt kunna analysera data på 

djupet (ibid.). Vår problemformulering är av explorativt slag då det vi ville undersöka är ett 

relativt nytt och brett område. Detta innebar att vi behövde gräva djupt för att få ett svar på 

vårt problem. Utifrån problemformuleringen valde vi alltså att använda oss av den kvalitativa 

metoden. Jacobsen (2002) menar att kvantitativ metod är lämplig när vi vill gå på bredden - 

alltså när frågeställningen söker finna omfång, frekvens eller utsträckning. Då ska få aspekter 

undersökas men med fokus på många enheter (ibid.). Vi anser att vi genom kvantitativ metod 

inte kunde besvara vår problemformulering då vi ville undersöka kopplingen mellan CSR och 

ledarskap mer djupgående och grundligt. Därför behövde vi använda oss av en metod som 

möjliggjorde detta. Kvantitativ metod kräver dessutom en viss förkunskap i ämnet för att 

forskaren i förväg ska kunna definiera fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Eftersom vi inte 

hade någon som helst kunskap kunde vi inte heller förutse några givna svar utan behövde få 

en chans att utforska alla möjliga aspekter. Den kvalitativa ansatsen blev då mer passande för 

att vi skulle kunna förstå och upptäcka olika handlingsmönster och sammanhang.  

 

Trost (2010) menar att kvantitativa studier anses mer trovärdiga än kvalitativa studier då de 

bygger på stora och slumpmässiga urval. Kvalitativa studier baseras på få enheter och kan 

därför inte representera större grupper, vilket kan leda till misstroende (ibid.). Vårt ändamål 

var dock att skapa en djup förståelse för problemet genom att ta fram nyanserad och detaljrik 

data, därmed var vi inte ute efter att generalisera. Enligt Jacobsen (2002) är fördelen med den 

kvalitativa metoden att vi genom personliga intervjuer kan föra öppna dialoger och skapa 

närhet till respondenterna, vilket ger en mångsidig bild av kontext och individ (ibid.). Även 

Bell (2000) menar att detta lämpar sig bäst när forskaren vill få en djupare förståelse av hur 
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människor upplever sin värld, eftersom den kvalitativa metoden kan skapa närhet (ibid.) En 

kvantitativ studie hade alltså inte gett en lika nyanserad bild av verkligheten då många 

undersökningsenheter enbart hade gett oss ytliga svar. Vi hade på grund av det inte kunnat 

besvara vår fråga och därmed uppfylla vårt syfte. Något annat som enligt Bell (2000) saknas i 

den kvantitativa metoden är flexibilitet. Fördelen med kvalitativ metod är att vi kan ha en 

flexibel problemformulering som kan ändras efter hand som vi analyserar data (ibid.). Detta 

kan dock även ses som en nackdel då det kan dyka upp så mycket ny information och 

problemformuleringen kan ändras så mycket att undersökningen till slut inte blir färdig 

(Jacobsen, 2002). Trots detta såg vi flexibiliteten som en fördel. Eftersom vi inte hade någon 

större förkunskap om CSR och eftersom själva begreppet är diffust behövde vi vara flexibla i 

vår studie för att kunna anpassa oss efter den data vi samlade in och analyserade. Holme och 

Solvang (1997) anser att den kvalitativa metoden är passande när förkunskapen inte är så stor. 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativ metod kan vara resurskrävande och att insamlad data blir 

så djup att den blir svårtolkad (ibid.). Men trots nackdelarna som det innebar att välja en 

kvalitativ metod ansåg vi den vara lämpligast för att vi skulle kunna genomföra en grundlig, 

ingående undersökning och med detta uppfylla vårt syfte med studien.   

 

3.1.2 Val av ansats 

 

Vi valde att vid insamling av empiri använda oss av en deduktiv strategi. Den deduktiva 

ansatsen syftar till att utgå från teori till empiri, vilket innebär att forskaren börjar med att 

genom teorier samla på sig förväntningar om ämnet och därefter, genom insamling av empiri, 

undersöka om dessa förväntningar stämmer (Jacobsen, 2002). Om vi istället hade valt den 

motsatta vägen, en induktiv ansats, skulle vi enligt Trost (2010) först samla in information 

(empiri) utan några som helst förväntningar och därefter systematiskt analysera datan (ibid.). 

Fördelen är att en forskare på så sätt undviker förutfattade meningar vilket minskar risken för 

begränsning i datainsamlingen (Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi trots det valde bort 

den induktiva ansatsen är främst på grund av att den induktiva ansatsen skulle begränsat oss i 

utformningen av en intervjuguide, detta eftersom vi helt saknade förkunskap om ämnet och 

därmed inte hade tillräckligt med underlag och utgångspunkter.  

 

Det finns även ett tredje alternativ enligt Patel och Davidsson (2003) som kallas för abduktion 

och är en kombination av redan nämnda ansatser. En abduktiv ansats tillåter forskaren att 

justera empiri och teori under studiens gång, det vill säga forskaren utgår till viss del från teori 

men kan utifrån empirin lägga till ytterligare teorier (ibid.). Fördelen är att forskaren inte 

behöver låsa sig och blir mer mottaglig för ny information (ibid.). Eftersom vi redan från 

början samlade in alla teorier som kunde vara relevanta behövde vi enbart justera och ta bort 

redan befintliga teorier. Vi har således inte behövt komplettera med nya teorier, vilket 

utesluter abduktion i vår studie.   

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

Bell (2000) talar om två typer av information, primär- och sekundärdata. Primärdata är den 

data och information som vi samlar in direkt från personer eller grupper för första gången, 

alltså en primär källa (ibid.). Sekundärdata, däremot, är enligt Jacobsen (2002) information 

som är baserad på redan befintlig data insamlad av någon annan, det vill säga forskaren har 

inte fått fram informationen från den ursprungliga källan. Det idealiska är att använda sig av 

både den ena och den andra typen av data för att dessa ska kunna stödja varandra (ibid.). 
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3.2.1 Sekundärdata 

 

Som sekundärdata har vi främst använt oss av litteratur och vetenskapliga artiklar som vi fått 

tillgång till via databaser och bibliotek, både högskolebiblioteket i Halmstad men även 

stadsbiblioteket. De databaser som använts flitigast är Google Scholar, Jstor och ELIN (från 

Lunds universitet). I sökningen av sekundärdata har vi använt oss av flertal ämnesord och 

begrepp, bland annat: Corporate Social Responsibility, stakeholder responsibility, stakeholder 

and shareholder theory, communication, business ethics, manager values, leadership och 

ledarskapsstrategier. Vi använde oss av främst engelska ord för att hitta så mycket material 

som möjligt. Vi kombinerade även orden med varandra och sökte hela fraser så som 

"corporate social responsibility and leadership" för att hitta så relevant information som 

möjligt. Många forskare har i sina vetenskapliga artiklar använt sig av annan intressant 

sekundärdata, vilket har lett till att vi har sökt upp förekommande referenser och fördjupat oss 

även i dem. Då CSR i koppling till ledarskap är ett relativt nyutforskat område har vi även 

kompletterat artiklar med litteratur i form av böcker. Syftet med insamlingen av sekundärdata 

var att vi skulle läsa på kring tidigare forskning i ämnet samt hitta användbara teorier som 

grund för analys av primärdata.  

 

3.2.2 Primärdata 

 

I vår undersökning grundar sig den huvudsakliga primärdatan främst på öppna individuella 

intervjuer (ansikte mot ansikte) med fem chefer i fyra olika banker. Under besöksintervjuer är 

det lättare att skapa en öppen, förtrolig dialog samt tolka respondentens olika signaler i form 

av uppträdande och kroppsspråk (Jacobsen, 2002). Genom besöksintervjuer ansåg vi att vi 

kunde få öppna svar, flexibilitet och detaljrik information vilket har betydelse för reliabiliteten 

(Wärneryd, 1993).  

 

3.2.3 Intervjuguide och operationalisering 

 

Utifrån de teorier vi ställt i centrum i den teoretiska referensramen utformade vi en 

intervjuguide. Vi operationaliserade de centrala delarna i teorin, något som enligt Jacobsen 

(2002) bör göras för att göra det mätbart (ibid.). Operationalisering innebär att översätta teori 

till intervjufrågor (Patel & Davidsson, 2003). Vi utgick från teorierna för att skapa en röd tråd 

genom hela uppsatsen och samtidigt förstå vad vi ville ha svar på, det vill säga vilka teorier 

och frågor som var relevanta för besvarandet av vår problemformulering. De centrala 

begreppen som ingick i operationaliseringen var CSR, intressenter och drivkrafter, 

kommunikation, företagsetik och värderingar samt ledarskap (se bilaga 1). För varje begrepp 

hade vi en eller flera övergripande frågor så som "vad innebär CSR för dig?" åtföljda av mer 

precisa frågor. Detta frågesätt kan motivera respondenten (Patel & Davidsson, 2003). Fråga 1 

och 2 i vår intervjuguide syftade till att få en kortare presentation av respondent och bank. 

Fråga 3 till 5 under det första begreppet, CSR, skulle mäta respondentens åsikt om CSR samt 

hur banken ställer sig till och arbetar med dessa frågor. Vidare omfattar frågorna även 

nackdelar respektive fördelar med ansvarstagandet. För att få information om drivkrafterna 

som ligger bakom bankernas CSR-arbete samt deras inställning till allmänheten ställde vi 

fråga 6-8 under begreppen intressenter och drivkrafter. Utifrån teorierna fick vi en förståelse 

för att kommunikationen är viktig för ett fungerande CSR-arbete och fråga 9, 10 och 11 var 

därmed avsedda att mäta hur bankernas externa och interna CSR-kommunikation fungerar. 

Fråga 12 och 13 är frågor som rör företagsetik och värderingar. Med dessa ville vi mäta 

respondentens syn på dessa faktorer samt förhållandet mellan etik/värderingar och CSR. De 
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tre sista frågorna i intervjuguiden omfattade ledarskapet och syftade att mäta vilket ledarskap 

respondenten praktiserar samt om ledarskapet på något sätt kan kopplas till CSR-arbetet.  

 

Trost (2010) anser att en forskare vid kvalitativa intervjuer inte strikt bör följa i förväg 

formulerade frågor, utan istället göra en lista över punkter som bör tas upp för att inte missa 

viktiga frågeområden (ibid.). Vår intervjuguide var avsedd att fungera som en mall att gå efter 

för att inte glömma bort något väsentligt som vi behövde och ville veta, då Jacobsen (2002) 

menar att öppna intervjuer i regel borde vara någorlunda strukturerade för att intervjun inte 

ska sväva iväg (ibid.). Intervjuguiden använde vi som ett underlag för att fånga väsentliga 

områden vi ville belysa, med stickord (följdfrågor) som vi använde som en avprickningslista i 

den öppna dialogen vi förde med respondenten. Anledningen till att vi inte följde vår 

intervjuguide till punkt och pricka utan lät respondenten tala fritt var för att vi inte ville styra 

eller begränsa respondenten, då Walsham (1995) poängterar att det finns en risk att styra 

respondenten i strikt strukturerade intervjuer. Vi upplevde att våra respondenter varken blev 

styrda eller begränsade utan talade fritt och öppet. Under intervjuerna fick vi svar på ett antal 

frågor som vi överhuvudtaget inte behövde ställa då det framkom under samtalet ändå. Vi 

upplevde inte heller att respondenterna svävade iväg och började prata om irrelevanta ämnen, 

detta för att vi hade vår mall att utgå efter och försökte se till att både vi och respondenterna 

höll oss till den genom att ställa en ny fråga när vi kände att det var dags.   

 

3.2.4 Upplägg av intervjuer 

 

Utifrån vår problemformulering valde vi kvalitativ metod i vilken datainsamlingen kan ske på 

olika sätt, till exempel genom öppna individuella intervjuer som innebär att intervjuaren och 

respondenten för en öppen dialog (Jacobsen, 2002). Detta tillvägagångssätt använde vi oss av. 

Jacobsen (2002) menar att den öppna individuella intervjun är tillämpligast i sammanhang när 

få enheter ska undersökas och den enskilda individens åsikt är betydelsefull, samt när problem 

tolkas och förstås ur individens perspektiv. I vår undersökning var det relevant att komma åt 

våra respondenters tolkningar och åsikter kring vårt problem vilket krävde öppenhet och 

följdfrågor för att få utförliga svar. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) finns det 

både för- och nackdelar med besöksintervjuer. En väsentlig fördel är att situationen blir 

kontrollerad i den mening att intervjuaren lättare kan tolka och observera respondentens 

uppträdande (ibid.). Det är dessutom enligt Jacobsen (2002) lättare att få personlig och 

förtrolig kontakt om samtalet förs ansikte mot ansikte, vilket gör att det blir lättare att tala om 

sådant som kan anses vara känsligt (ibid.). En nackdel är att besöksintervjuer ofta är 

resurskrävande, det krävs främst mycket tid och i vissa fall även kostnader för att ta sig till 

olika platser. Det finns även en risk att intervjuaren och respondenten påverkar varandra, 

vilket därmed påverkar svaren och slutresultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

Besöksintervjuer ger dessutom stor mängd data som riskerar att blir oöverskådligt (Jacobsen, 

2002). Trots dessa nackdelar genomförde vi besöksintervjuer då vi ansåg att nämnda fördelar 

övervägde och att sådan intervju kunde ge oss mer. Företags CSR-engagemang kan vara ett 

känsligt ämne och därför behövde vi bygga upp så högt förtroende som möjligt. Förtroende 

var viktigt eftersom vi hoppades på ärliga svar om hur det verkligen stod till med respektive 

banks CSR-arbete, inte svar om hur de kanske istället borde arbeta.  

 

Några dagar innan samtliga intervjuer skickade vi ut ett e-mail till våra respondenter där vi 

påminde dem om intervjun. Detta gjorde vi eftersom första kontakten hade skett flera veckor 

tidigare och risken fanns att de hade glömt bort vilka vi var och vad vi ville. Genom att i 

mejlet övergripande berätta om oss och vårt syfte med undersökningen ville vi motivera dem 

ytterligare. Enligt Jacobsen (2002) kan avslöjandet av syfte medföra en nackdel genom att 
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respondenten blir försiktig om han/hon känner till undersökningens tema. Respondenten kan 

då besvara frågorna vinklat till sin fördel och ge de svar som han/hon tror att intervjuaren 

väntas höra (ibid.). Vi var medvetna om den här risken men ansåg att det skulle vara svårt att 

få riktiga och djupa svar på våra frågor om respondenten inte kände till avsikten med studien. 

Anledningen till detta är att CSR är ett svårdefinierat begrepp och helt spontana svar om 

ämnet tror vi skulle varit otydliga och endast behandlade på ytan. Dock ville vi inte skicka ut 

intervjumaterialet i förväg för att slippa få i förväg helt uttänkta och planerade svar.  

 

Respondenterna fick själva välja var intervjuerna skulle genomföras för att de skulle känna sig 

så trygga och bekväma som möjligt. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive arbetsplatser. 

Trost (2010) menar att det är viktigt att respondenten ska känna sig trygg och att miljön ska 

vara ostörd, samtidigt som det finns en risk att bli störd av andra både hemma och på 

arbetsplatsen (ibid.). Vi upplevde dock att alla intervjuer genomfördes ostört på lugna kontor. 

Wärneryd (1993) anser att ordningen på frågorna är av betydelse (ibid.). Vi mjukstartade 

därför intervjuerna genom att presentera oss själva, vårt upplägg och började sedan med några 

enkla bakgrundsfrågor. Patel och Davidsson (2003) menar att det är vanligt att inleda 

intervjuerna med allmänna och neutrala frågor (ibid.). Detta kan enligt Jacobsen (2002) vara 

ett sätt att skapa en god stämning (ibid.). Frågor av känsligare slag bör ställas sist för att 

undvika någon större skada på hela intervjun om respondenten skulle reagera negativt 

(Wärneryd, 1993). Vårt sista område under intervjun berörde ämnet ledarskap, vilket vi ansåg 

var det känsligaste området med personliga frågor då vi ville veta hur respondenten 

uppfattade sig själv som ledare, både med styrkor och svagheter. Under hela intervjun 

använde vi vår intervjuguide som utgångspunkt och checklista, men vi ställde inte frågorna 

rakt av utan försökte ställa öppna frågor för att få så öppna svar som möjligt. Alla intervjuer 

pågick i cirka 45 minuter till en timme, vilket vi anser är en rimlig tidsrymd för att få med bra 

information, komma på djupet i våra frågor men samtidigt inte uttråka respondenten. Enligt 

Trost (2010) kan en intervju som tar allt för lång tid uppfattas som ogenomtänkt och dessutom 

respektlös mot respondenternas andra sysslor (ibid.). Jacobsen (2002) sätter en tidsram mellan 

en till två timmar. Är en intervju bara en halvtimme lång är risken att all relevant information 

inte kommer med. Om den däremot är längre än angiven tidsram kan respondenten bli trött 

och kvalitén på svaren kan sjunka (ibid.). Detta är något vi tog i beaktande. Dessutom sa de 

flesta respondenter att de inte hade mer än en timme till förfogande, vilket vi respekterade.      

 
Varje intervju spelades in för att underlätta för oss själva då det enligt Jacobsen (2002) kan 

vara ett problem att hinna föra anteckningar samtidigt som samtalet ska flyta på och en viss 

ögonkontakt ska upprätthållas (ibid.). Förutom att inspelning av intervjuerna underlättade för 

oss kan det även enligt Trost (2010) vara en fördel för respondenten eftersom han/hon annars 

kan bli besvärad av att intervjuaren för anteckningar. På detta vis kunde vi rikta all vår 

uppmärksamhet mot respondenten (ibid.). Nackdelen med att spela in är att respondenten kan 

bli skrämd och negativt påverkad (Jacobsen, 2002). Vi lät respondenten själv tänka efter och 

välja om intervjun skulle spelas in eller inte, eftersom bandinspelning kan uppfattas som 

obehagligt enligt Trost (2010). Trots att ingen respondent visade något tecken på obehag är 

detta något vi måste ta hänsyn till då bandinspelningen kan ha påverkat respondenternas svar. 

Även fast respondenten accepterade att bli inspelad är vi medvetna om att svaren vi fick kan 

ha blivit formulerade på ett annorlunda sätt och förvrängda åt det positivare hållet, jämfört 

med om vi inte hade spelat in intervjuerna. Vi var även medvetna om att bandinspelning 

kunde medföra bekymmer för oss så som tekniska problem eller att inspelningarna skulle 

försvinna (Trost, 2010). Detta var en liten risk vi tog. Så fort intervjuerna var slut överförde vi 

inspelningarna till två datorer för att säkerställa att de inte skulle komma bort. För att inte 

förvirra respondenten och prata i mun på varandra lät vi den ena föra samtalet och ställa 
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frågorna medan den andra satt tyst och förde små anteckningar i form av nyckelord, vilket 

enligt Trost (2010) kan vara ett bra sätt att intervjua på om det finns fler än en intervjuare. 

Jacobsen (2002) menar att dessa anteckningar sedan kan komma att fungera som en slags 

förteckning över ljudinspelningen, vilket underlättade för oss i sammanställningen av empirin.  

 

3.3 Urvalsmetod 

 

Denscombe (2000) anser att insamling av data inte kan ske från alla som ingår i en 

undersökningskategori. Med ett urval blir datainsamlingen smidigare och mindre tidskrävande 

eftersom insamlingen av data endast sker från en liten del av hela populationen (ibid.). Kvale 

(1997) menar att det inte finns någon siffra på antalet respondenter som behövs för en studie, 

så länge intervjuaren får tillräckligt med information (ibid.).  

 

3.3.1 Val av företag och respondenter 
 

Vi har valt att undersöka hur CSR-arbetet i koppling till ledarskap fungerar specifikt i svenska 

storbanker i Halmstad. Region Halland blev en egen region den 1 januari 2011 (Region 

Halland, 2011a). Utvecklingen och tillväxten i regionen ökar konstant genom bland annat 

ökad folkmängd, inflyttning, nyetablering av företag och nybyggnadsprojekt (Region Halland, 

2011b). I Halmstad kommun är antalet invånare idag cirka 90.000, en siffra som varje år ökar 

med drygt 500 personer (Halmstads Näringsliv, 2011). När det kommer till miljön består 53 

procent av Hallands landareal av skog. Dessutom finns 126 naturreservat i länet (Regionfakta, 

2011). Med hänsyn till Hallands miljö, samhälle och dess medborgare samt det faktum att 

Halmstad är en utvecklingsstad fann vi det intressant att undersöka hur CSR utvecklats i 

staden. Redan i inledningen har vi utrett att storbanker spelar en viktig roll för ekonomin och 

marknaden samt varför det är viktigt för allmänheten att behålla sitt förtroende gentemot 

banksektorn. Av dessa anledningar har vi valt att undersöka CSR i Halmstads storbanker. De 

fyra banker som vi valde var Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken. Forex- och ICA-

banken föll bort då de med sitt antal anställda inte var tillräckligt stora för studien. Danske 

Bank (tidigare Provinsbanken) valde vi bort då det är en ursprungligen dansk bank och faller 

därmed inte in i kategorin för svenska storbanker som studien var ämnad att undersöka. 

 

Eftersom vår problemformulering ställer ledarskapet i centrum intervjuade vi cheferna på de 

respektive bankerna. Förutom det kriteriet använde vi oss även av ett så kallat 

informationsurval som är ett urval som görs utifrån intervjuobjektets kunskap kring ämnet. 

Desto mer kunskap eller erfarenhet en person har, desto bättre information och förklaringar 

kan han/hon ge (Jacobsen, 2002). Utöver vårt kriterium att intervjua någon som innehar en 

ledarskapsposition, valde vi våra respondenter utifrån deras position i bankerna. Vi förmodade 

att kontorschefer och chefer i övrigt (som sitter i ledningen) har större kunskap och erfarenhet 

än andra medarbetare. Vi antog att en chef som sitter i ledningen har inflytande över bankens 

arbete och kan fatta beslut, vilket gör att någon sådan har mest kunskap om pågående CSR-

arbete i sin bank. Vår tanke från början var att intervjua kontorschefen på respektive bank, 

men vi fick dessvärre inte tag på kontorschefen på Handelsbanken. Istället bokade vi där en 

intervju med både privatmarknads- och kapitalmarknadschefen.  

 

Eftersom vårt urval av respondenter inte är slumpmässigt kan det inte ske någon 

generalisering av studiens resultat enligt Jacobsen (2002). Jacobsen (2002) nämner extensiv 

och intensiv utformning, där den extensiva utformningen innebär att informationen blir ytlig 

men eftersom undersökningen är riktad till fler enheter kan generalisering ske. Den intensiva 

utformningen innebär att undersökningen går på djupet och den interna giltigheten blir stor, 
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dock går det inte att generalisera till en större population eftersom undersökningen sker på 

några få objekt och inte en hel population (ibid.). Vi valde den intensiva utformningen för att 

få en djupare förståelse för problemet och på så vis svara på vår problemformulering. Genom 

att enbart intervjua fem respondenter och rikta in oss på fyra bankkontor kunde vi på detta sätt 

få fram mer detaljerad information. Detta innebar att vi inte kan generalisera vår studie till 

alla svenska storbanker i Sverige, vilket däremot inte heller är syftet med vår studie.  

 

3.3.2 Anonymitet och konfidentialitet 

 

Alla som blir undersökta och utfrågade bör kunna välja om de vill vara anonyma då det enligt 

Kvale (1997) är viktigt att skydda respondentens identitet om han/hon kräver detta. Enligt 

Jacobsen (2002) innebär anonymitet en omöjlighet för någon att koppla information till en 

enskild individ (ibid.). Svårigheten med fullständig anonymitet uppstår i kvantitativa studier 

då de som genomför en intervju alltid vet exakt vilken respondent som har sagt vad (Trost, 

2010). Något som istället kan erbjudas är konfidentialitet. Med det menas att individer kan 

identifieras men att intervjuaren försäkrar respondenten att ingen identifiering kommer ske 

och att personupplysningar inte kommer spridas (Kvale, 1997). Innan vi startade en intervju 

frågade vi respondenten om han/hon vill vara anonym i undersökningen, detta för att kunna få 

ut så ärliga svar som möjligt. Ingen av våra respondenter ansåg att anonymitet var nödvändigt 

och deras enda önskan var att få läsa materialet innan uppsatsen publicerades. Vi valde därför 

att använda deras riktiga namn för att göra studien så personlig och trovärdig som möjligt.   

 

3.4 Analysmetod 

 

Kvalitativa undersökningar, i synnerhet öppna individuella intervjuer, är tidskrävande (Patel 

& Davidsson, 2003). Om en bandspelare används är informationen som ska sammanställas 

väldigt bred. Att endast lyssna igenom inspelningarna en gång kan leda till att väsentliga 

detaljer bortses (ibid.). För att effektivisera arbetet delade vi upp de fyra inspelningarna 

mellan oss. Vi lyssnade igenom det på varsitt håll och skrev ner nästan allting ordagrant för 

att inte missa viktiga detaljer eller tolka yttranden fel. Därefter utväxlade vi inspelningar och 

gick igenom det en gång till och stämde av att det den andra hade skrivit var rätt. Jacobsen 

(2002) menar att nackdelen med det här sättet av sammanställning är att det är tidskrävande 

samt ger väldigt många sidor utskrivet material. Vi tyckte dock att det var värt det då den 

enorma fördelen enligt Jacobsen (2002) är att vi lättare kan upptäcka olika infallsvinklar samt 

lättare finna ett mönster på hur respondenten använder olika begrepp. Eftersom vi valde att 

sammanställa intervjuerna från varje bank var för sig resulterade det i mycket information och 

text i empirin. Dock ansåg vi att detta var det mest överskådligaste sättet för vidare analys och 

jämförelse. Flera gånger under analysens gång gick vi tillbaka till empirin för att kritiskt 

granska all text och ta bort sådant som kunde anses irrelevant för studien. 

 

Vid analysering av vårt intervjumaterial använde vi oss inte av någon specifik standardmetod 

utan varierade mellan olika typer av tekniker, vilket enligt Kvale (1997) kallas för ad hoc-

metoden. Genom ad hoc kan det vara lättare att upptäcka samband då tolkningsfriheten blir 

större (ibid.). Vi började med att läsa igenom och studera empirin noggrant för att skapa en 

övergripande förståelse för dess innehåll. Därefter gick vi tillbaka till vissa uttalanden och 

avsnitt vi fann essentiella för att göra djupare tolkningar. Vi valde även att kategorisera datan, 

vilket är en del av analysprocessen enligt Jacobsen (2002). Huvudtanken med kategorisering 

är att se till vilka ämnen som behandlas och skapa kategorier utifrån det. Därefter samlas data 

till de olika kategorierna, alltså delas data upp utifrån att den belyser olika fenomen (ibid.). 

Redan när vi utformade vår intervjuguide skapade vi olika kategorier utifrån vår teoretiska 
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referensram. Denna kategorisering användes även när vi sammanställde intervjumaterialet. 

Genom att försöka hitta nyckelord och tolka respondentens uttalanden placerade vi olika 

yttranden under olika kategorier. Syftet med detta är att förenkla komplicerad och detaljrik 

data samt för att underlätta jämförelser mellan olika texter (Jacobsen, 2002).  

 

När det finns något att förstå eller veta om verkligheten existerar det två motsatser, 

hermeneutiken och positivismen (Kvale, 1997; Jacobsen, 2002). En skillnad är att 

hermeneutiken fokuserar på undersökarens värderingar och uppfattningar i form av ord medan 

positivismen studerar en verklighet som är objektiv och som kan mätas i form av siffror 

(ibid.). Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ studie med öppna individuella intervjuer 

där vi fick ta del av respondenternas egna ord, uppfattningar och tankar använde vi oss av den 

hermeneutikiska metoden. Vi kan alltså inte mäta vår studie i siffror. Ännu en skillnad mellan 

dessa metoder är att hermeneutiken undersöker det unika och originella medan positivismen 

undersöker det generella (Jacobsen, 2002). Vi intervjuade enbart fem respondenter för att få 

en unik information och förståelse för vårt problem.  

 

3.5 Undersökningens trovärdighet 

 
Målet för en empirisk studie är att visa på resultat som är giltiga och hållbara för att läsaren 

ska övertygas om att studien grundas på sann fakta (Merriam, 1994). En undersökning bör 

enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav - validitet och reliabilitet. Det är nödvändigt att 

empirin är valid, giltig, samt reliabel, tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Holme och Solvang (1997) 

menar att det kan vara svårt att uppnå dessa kriterier (ibid.). Därför är det viktigt att kritiskt 

granska insamlat material för att mäta undersökningens trovärdighet (Jacobsen, 2002).  

 
3.5.1 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas enligt Jacobsen (2002) att undersökningen ska vara tillförlitlig och 

trovärdig, den ska ha genomförts på ett sätt som väcker förtroende (ibid.). Ett mått på 

reliabilitet kan vara att fråga sig om metoden skulle ge samma utslag och resultat om en exakt 

likadan undersökning genomförs vid ett annat tillfälle (Bell, 2000). En undersökning kan 

anses ha en hög grad av tillförlitlighet om svaren varje gång skulle bli samma (Trost, 2010). 

Vi anser att, utifrån vår problemformulering och vårt syfte, är det inte möjligt för oss att 

uppnå denna grad av reliabilitet under ett långsiktigt perspektiv. Vår undersökning fokuserar 

på den aktuella situationen och CSR i nuläget då CSR är ett begrepp som ständigt är i 

förändring och utveckling. Att genomföra samma intervjuer i framtiden skulle därför med hög 

sannolikhet kunna ge helt andra resultat. Detta kan stärkas med att även Trost (2010) anser att 

människans beteende och åsikter ständigt utvecklas och förändras (ibid.). Vår avsikt var 

därmed inte att generalisera. 

 

Trost (2010) menar att reliabilitet även innebär att alla intervjuer ska gå till på samma sätt, det 

vill säga alla respondenter ska ha samma förutsättningar (ibid.). Vi använde oss av samma 

struktur under varje intervju, alla respondenter visste lika mycket innan intervjun började och 

samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas respektive kontor. Vi anser även att svaren 

som framkom under intervjun är tillförlitliga då mycket av det som sagts senare kunde stärkas 

med diverse företagsdokument så som hållbarhetsredovisningar och policys. När samtliga 

intervjuer hade sammanställts till empirisk text skickade vi materialet till våra respondenter. 

Därigenom kunde de få en chans att godkänna eller påpeka något som eventuellt tolkats fel. 
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Vi har gjort på detta viset för att anstränga oss ytterst för att få så reliabel information som 

möjligt, vilket enligt Holme och Solvang (1997) bör eftersträvas i varje studie.  

 

3.5.2 Validitet 

 

Enbart reliabilitet är inte tillräcklig. Vi måste även mäta validiteten, det vill säga hur 

sannfärdig vår studie är (Holme & Solvang, 1997). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 

beskriver validitet som hur bra ett mätinstrument mäter det som vi avser att mäta. Validitet 

kan delas upp i inre validitet och yttre validitet (ibid.). Den inre validiteten avser huruvida 

mätbara begrepp och förklaringar stämmer överrens med varandra (Jacobsen, 2002). Det finns 

två viktiga åtgärder som bör beaktas vid den interna giltigheten. Det första är att studiens 

undersökning och resultat granskas mot andra undersökningar och det andra är att studiens 

resultat kritiskt granskas (ibid.). Extern validitet syftar till om studiens resultat kan appliceras 

i andra sammanhang, således om de är generaliserbara (Drogendijk, 2009). 

 

Vi anser oss ha en hög intern validitet då vi har tagit till olika åtgärder för att kritiskt granska 

vårt material. Vi har bland annat skickat ut färdigställd empiri till våra respondenter för att få 

deras godkännande om att det vi skrivit stämmer med det dem har sagt och velat få fram 

under intervjun. Dessutom har vi ständigt under undersökningens lopp låtit vår studie bli 

kritiskt granskad av andra studenter som opponerat på vår uppsats under de 

planeringsseminarium som ägt rum. Inte minst har även vi själva haft ett kritiskt 

förhållningssätt genom att kritiskt granska respondenternas svar och inte ta för givet att svaren 

varit fullkomligt ärliga, då de kan ha svarat utifrån sin egen fördel. Eftersom vi spelade in 

intervjuerna kunde vi lyssna noga på svaren och leta efter detaljer för att ifrågasätta svaren. 

Dessutom har vi genom hela studiens gång ställt oss frågorna vad, hur och varför - som enligt 

Kvale (1997) är ett sätt att validera. Vi har även tittat på andras undersökningar för att jämföra 

resultat. Den externa validiteten i vår studie är dock inte lika hög då vi enbart intervjuat fyra 

respondenter inom ett begränsat område och kan således inte generalisera.   

 

3.6 Kritisk metodgranskning  

 

Tillförlitligheten hos de använda källorna måste diskuteras menar Ejvegård (2003). 

Författaren ska alltså bedöma om underlaget behandlar riktigt information. Nackdelen som 

finns med sekundärdata är att den kan vara irrelevant med tanke på det område forskaren 

avser att undersöka. Det kan finnas en viss vinkling i artiklar och skrifter som kan ses som en 

förmån för utgivaren (ibid.). Detta är något som vi har försökt att ta hänsyn till men vi har 

dock inte kunnat komma ifrån det helt och hållet.   

 

För insamling av primärdata har vi bara utfört fyra intervjuer, vilket kan verka lite. Vi har på 

grund av begränsad forskningstid inte kunnat genomföra ytterligare intervjuer. Dessutom är 

de svenska storbankerna i Halmstad just de fyra vi tagit hänsyn till i vår studie. Kvale (1997) 

menar dock att det inte finns något krav på hur många respondenter som behövs för en studie 

så länge intervjuaren får fram tillräckligt med information (ibid.). Vi anser att vi har fått den 

information som behövs. Hade vi haft fler respondenter hade vi inte kunnat gå på djupet så 

mycket som vi gjorde, och därför hade datan inte blivit tillräckligt omfattande.  

 

Vi är medvetna om att vi har källor som kan tyckas vara gamla, exempelvis Friedman (1970), 

Burns (1978), Freeman (1984), Bass (1985) och Carroll (1991). Deras teorier är dock 

grundläggande (inom till exempel CSR och intressentmodellen) och har inte påtagligt 

förändrats över tiden, enbart eventuellt utvecklats och därför har vi stärkt med nyare teorier. 
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Trots att CSR är ett begrepp som ständigt utvecklas har det varit svårt att finna tillämpliga 

vetenskapliga artiklar från senaste år. Av den anledningen har vi kompletterat med böcker. 

Borglund et al. (2009), Grankvist (2009), Grafström et al. (2008) samt Larsson och Ljungdahl 

(2008) ansåg vi högst relevanta då dessa behandlar CSRs omfattning samt hur det utvecklats 

med åren och på senare tid. Det är även källor som ligger någorlunda i tiden vilket vi anser 

ger en högre tillförlitlighet i studien. Det har även varit svårt att hitta artiklar och böcker som 

behandlar CSR utifrån ett bank- eller ledarskapsperspektiv, därför har vi främst använt oss av 

data som behandlar ledarskap för sig och CSR för sig. I metodkapitlet har vi på bästa möjliga 

sätt försökt använda oss av flera källor. Jacobsen (2002) låg som en grund till metodkapitlet 

då han är en välkänd författare inom vetenskaplig metod, men för att stärka ytterligare och 

öka tillförlitligheten har vi även använt andra källor och jämfört dessa med varandra.  

   

Samtliga av våra respondenter har varit chefer sedan lång tid tillbaka vilket sannolikt ökar 

deras förståelse för och synsätt på ledarskap. Vi har upplevt att deras erfarenhet som ledare 

har varit av betydelse för studien då de besitter kompetens och kunnande som en ny 

chef/ledare förmodligen inte kan få förrän denne utvecklats i sin roll. Vår tanke från början 

var att vända oss till kontorschefer eftersom vi antog att det är de som driver samtliga frågor 

(även CSR) framåt i banken samt har mest kunskap och information om ämnet. Därför kan 

det ha medfört en nackdel att vi inte fick tag på den fjärde kontorschefen och istället 

intervjuade två andra chefer. Vi kanske skulle ha fått ut mer tydliga svar från en kontorschef. 

Vi fann det emellertid godtagbart att intervjua privatmarknads- och kapitalmarknadschefen 

och anser att vi fick ut det mesta ur intervjun. Båda cheferna har underanställda (är ledare per 

vår definition) och sitter dessutom i ledningen tillsammans med kontorschefen. Därmed anser 

vi att detta inte borde sänka trovärdigheten avsevärt då alla i ledningen förmodligen sitter på 

samma information och innehar chefsposition. Anledningen till att vi valde att intervjua två 

chefer på Handelsbanken istället för en chef var för att väga upp faktumet att vi inte fick tag 

på kontorschefen och på så sätt få fullständiga svar. Intervjun riktade sig främst mot 

privatmarknadschefen, men ibland fick vi kompletterande svar av kapitalmarknadschefen 

vilket vi tror kan väga upp nackdelen. På grund av begränsad forskningstid hade vi dock inte 

tid att genomföra intervjuerna enskilt och intervjuade därför båda samtidigt. Vi är medvetna 

om att detta kan vara negativt för vår studie då den ena respondenten kan ha påverkat den 

andra i sina svar. Vi upplevde dock utifrån förhållningssätt, kroppsspråk, avslappnad 

stämning och sätten att svara att respondenterna hade en god relation till varandra och att 

ingen av dem kände sig illa till mods av att besvara frågor i den andras närvaro. 

 

Något som kan ha varit vinklat till respondenternas fördel i deras svar är främst kring deras 

sätt att leda. Anledningen till att vi valde att inte intervjua medarbetare var att vi ansåg att de 

anställdas åsikter inte var relevanta för vår studie då vårt syfte var att undersöka huruvida 

ledare med hjälp av ledarskapet kan påverkar CSR. Vi försökte även ställa upp intervjuguiden 

på ett sådant sätt att ärliga svar om svagheter och styrkor i ledarskapet framkom under de 

öppna intervjuerna. Något som vi tycker kan öka trovärdigheten, trots att medarbetarna inte 

har kunnat bekräfta att det cheferna sa stämde, var att vi fick tillgång till information från 

utvärderingar där de anställda har fått bedöma sina chefer. Detta anser vi stärker 

trovärdigheten på chefernas egna uttalanden. Ett annat ämne som respondenterna kan ha 

vinklat till sin fördel är själva CSR-arbetet. Då det redan är beskrivet i teorin att företag idag 

nästan känner sig tvingande till CSR-arbete finns det en möjlighet att våra respondenter 

förstorade de respektive bankernas CSR-engagemang, alternativt tonade ner kritiken mot 

CSR. Vi hade dock känslan av att det som framkom under intervjun var uppriktigt och äkta. 
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4. Empiri 
 

I följande kapitel gör vi en sammanställning av intervjumaterialet för att redovisa den empiri 

som samlats in. Varje del i kapitlet börjar med en beskrivning av de banker vi valt. Därefter 

följer respondenternas svar under rubriker som matchar vår teoretiska referensram. 

 

4.1 Handelsbanken 

 

Handelsbankens verksamhet har starkt expanderat genom åren och klassas idag som en 

svensk storbank. Antalet anställda uppgår till drygt 11.000 (Handelsbanken, 2011). På 

kontoret i Halmstad finns 28 anställda samt ett antal studenter som jobbar extra vid behov. I 

bankens årsredovisning nämns det att förutsättningen för att driva en bank är omvärldens 

förtroende. Riktlinjer och policys tydliggör hur viktigt det är att verksamheten genomsyras av 

hög etisk standard och ansvarsfullt uppförande (Handelsbanken Årsredovisning, 2010).  

 

Vi intervjuade i första hand privatmarknadschefen Pernilla Arsamandi, 46 år, som även sitter i 

ledningsgruppen. Pernilla har arbetat på kontoret i Halmstad i tre år och dessförinnan var hon 

kontorschef i Anderstorp och Vaggeryd. För kompletterande material och ökad trovärdighet 

ställdes vissa frågor även parallellt till Christina Persson som är kapitalmarknadschef och 

även hon en del av ledningsgruppen tillsammans med Pernilla och kontorschefen.  

 

4.1.1 Bankens CSR-arbete  

 

I Handelsbanken är det huvudkontoret som driver CSR-frågor framåt. Därefter har varje 

ledning på lokal nivå ett ansvar att följa de riktlinjer som huvudkontoret framlägger. Arbetet 

med CSR skiljer sig inte så mycket mellan de olika kontoren, menar Pernilla.  

 

Pernilla börjar med att berätta om bankens ansvar utifrån ett miljöperspektiv. I Handelsbanken 

arbetar de utifrån principen att miljöpåverkan måste vara så minimal som möjligt. Det ideala 

är att implementera ett miljötänkande i varje anställds medvetande och handling. Ett exempel 

på försök att dra ner på miljöpåverkan är att de bland annat aktivt försöker minska bruk av 

papper och undvika tryckning av alltför många broschyrer. Det som måste tryckas, trycks på 

återvunnet och certifierat papper. En uppföljning av el, värme och vattenförbrukning görs 

även på kontoren för att utvärdera huruvida dessa kan minimeras ytterligare. Christina berättar 

att banken även indirekt tar ansvar för miljön genom sin kreditpolicy där miljöfaktorer och 

miljörisker beaktas vid bedömningen av kreditutlåning.  

 

Pernilla säger att banken har flera projekt som rör CSR. Ett projekt är Unga Aktiesparare. 

Detta innebär att banken under olika engagemang berättar om föreningen och vad de står för. 

Förhoppningsvis medför detta till att fler ungdomar blir medlemmar och att banken genom sin 

dialog kan göra dem mer medvetna om sitt sparande och sin ekonomihantering, menar 

Pernilla. Christina säger att banken strävar efter att utbilda kunder att tänka ekonomiskt; att 

inte ta för mycket krediter och hamna i farliga fällor. Hon anser att detta är ett stort 

samhällsansvar, både socialt och ekonomiskt, som banken tar och bör ta. Handelsbanken är 

dessutom delaktig i arbetsmarknadsdagen, Hamletdagen, där banken visar upp sin 

organisation och studenter har chans att få veta mer om organisationen. Detta tycker Pernilla 

också är ett slags socialt ansvar, att vara mån om och tillgänglig för ungdomarna i samhället. 

På kontoret i Halmstad har de dessutom ett flertal studenter som jobbar extra och som genom 

detta får möjligheten att prova på att jobba på bank och skaffa arbetserfarenhet, samtidigt som 
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banken kan testa studenterna. Många gånger leder det till en fortsatt heltidsanställning. Utöver 

detta stödjer Handelsbanken även frivillighetsorganisationerna ECPAT och Childhood.  

 

Det ekonomiska ansvarstagandet är att förse aktieägarna med bra avkastning, det vill säga att 

banken ska gå med vinst och tjäna mycket pengar för att banken ekonomiskt ska fungera. 

Christina tror att allmänhetens krav är att det ska gå bra för banken och att den ska vara stabil 

som möjligt. Stabiliteten och ekonomin är extra viktig. Ytterligare krav som ställs är att 

banken inte ska ha kreditförluster för det påverkar även kunderna negativt.  

 

4.1.2 Intressenter och drivkrafter 

 

Handelsbankens viktigaste intressenter är aktieägarna anser Pernilla. De har även ett stort 

inflytande på bankens arbete med CSR. Kunder har däremot ett val, antingen gillar de 

bankens sätt att jobba eller så väljer de en annan bank. Pernilla menar att det är självklart att 

de lyssnar mer på kunden som stannar. Genom att vara kund i Handelsbanken kan kunderna 

påverka CSR då kunden kan yttra sig om vilka frågor banken ska driva. 

 

Pernilla menar att ansvarstagande är något som Handelsbanken har haft med sig sedan första 

början. Christina säger dock att jämfört med i begynnelsen av bankens historia ligger det 

mycket större fokus på CSR. Samhället har påverkat denna utveckling genom ökade krav på 

produkter och tjänster, menar Christina. Handelsbankens drivkrafter för CSR är enligt Pernilla 

människors visioner. Hon menar banken har en möjlighet att förverkliga drömmar. För att 

identifiera och hantera intressenters önskemål sitter de anställda dagligen i kundmöten, vilket 

ger ett perspektiv på vad kunder vill ha och hur banken kan leverera det de önskar, säger 

Pernilla. Enligt Christina kan bankens ansvarstagande ses som en konkurrensfördel genom att 

banken tar hand om sina kunder och är mån om dem, vilket kan locka nya kunder.  

 

4.1.3 Kommunikation 

 

Handelsbanken använder sig av ett intranät för att kommunicera med sina anställda och all 

information meddelas via intranätet. Dessutom sker regelbundna informationsträffar med tre 

grupper (privatgrupp, kreditgrupp och företagsgrupp) och en dag i veckan är avsatt till 

gemensamma möten. När det gäller hur CSR arbetet kommuniceras ut till de anställda i 

banken berättar Pernilla att det sker som en naturlig del av jobbet. Den vanliga 

kommunikationen i banken är densamma som kommunikationen för CSR. Det lokala kontoret 

i Halmstad använder sig inte av något ramverk för att förmedla ut ansvarstagandet till 

medarbetarna, men Pernilla berättar att de försöker följa de lagar och regler som finns och 

uppmanar även alla anställda att göra det. Den externa CSR kommunikationen sker via 

årsredovisningar samt via internet. Christina tillägger att den lokala ledningen på bästa sätt 

försöker förmedla arbetet genom att vara ute i samhället och prata, ett exempel som Pernilla 

tillägger är projektet Hamletdagen där banken är ute i samhället och informerar medborgarna. 

 

4.1.4 Företagsetik och värderingar 

 

Företagsetik innebär för Pernilla personligen att leva efter befintliga regelverk och normer 

inom banken samt att dessa utmärks av hög moral. Christina anser att företagsetiken i 

förhållande till socialt ansvarstagande är stort. Etik och moral handlar om hur kunderna 

uppfattar banken och hur banken lever upp till de anställda. Detta är något som måste finnas i 

medvetandet för att banken ska kunna föra över sitt budskap till kunderna. Pernilla säger att 



28 
 

Handelsbanken sätter stort värde i medarbetarna. De ska ha kompetens och kunna fatta beslut 

utifrån bankens företagskultur. Handelsbankens VD har skrivit en bok som kan ses som ett 

rättesnöre för banken, hur de anställda ska tänka och agera. Genom att Pernilla använder sig 

av riktlinjer som bestäms från högsta ledningen försöker hon med hjälp av sin ledarroll 

influera på sina medarbetares värderingar. De för många dialoger och pratar mycket om 

etiken inom banken för att medarbetarna ska få en djupare medvetenhet.  

 

4.1.5 Ledarskap 

 

Pernillas främsta uppgift som ledare är att hitta rätt medarbetare samt att se till att de trivs och 

jobbar flitigt. Att coacha medarbetarna är en viktig del i hennes arbete. Enligt Pernilla handlar 

ledarskap om att ta tillvara på allas intressen, det vill säga att medarbetarna ska få jobba med 

det som de brinner för genom att skapa möjligheter för dem. Det är dessutom viktigt att skapa 

en god stämning på arbetsplatsen för att motivera, vilket kräver entusiasm hos ledaren. 

Pernillas styrkor som ledare är att hon är omtänksam och bryr sig om sina medarbetare, men 

hon är ändå bestämd. Svagheterna i Pernillas ledarskap är att hon inte har något större 

tålamod, att vänta är inte ett alternativ i hennes värld då hon vill att saker ska ske snabbt och 

effektivt. Pernilla fattar egna beslut och står för dessa. Hon är inte heller rädd för förändringar 

utan tror det är bra med att ständigt utveckla arbetet och organisationen med nytänkande. Hon 

anser att det är viktigt att stödja och uppmuntra medarbetarna till att tänka stort och kreativt, 

komma med nya idéer och lösningar för att ständigt utveckla banken framåt.  

 

Enligt Pernilla följer hon de regler som de är menade att följa när det kommer till CSR, inget 

görs utanför detta regelverk. "Jag kör inte mitt eget race utan respekterar högsta ledningens 

beslut." (Personlig kommunikation, Pernilla, 110321). Ledningsgruppen i Halmstad på tre 

personer bollar ofta många tankar och idéer. Pernilla förklarar att hon själv tillsammans med 

Christina och kontorschefen helt och hållet bestämmer över CSR-frågor på lokal nivå och hur 

banken ska jobba med CSR på kontoret i Halmstad. Lokalt sett kan de påverka åt vilket håll 

de vill med det sociala ansvarstagandet och Pernilla säger att hon själv kan påverka otroligt 

mycket genom dessa ledningsmöten som sker. För att motivera CSR i banken måste ledaren 

våga stå för saker och ta tag i saker. Att våga fatta beslut och ta tag i problem är viktigt. 

 

4.2 Nordea 

 

Genom en sammanslagning av fyra nordiska banker bildades Nordea i början av 2000-talet, 

men rötterna sträcker sig tillbaka till början av 1800-talet. Nordeas vision var och är att skapa 

möjligheter för finansiella lösningar av hög kvalitet. CSR är en viktig del av arbetet i Nordea 

för att undgå misstroende från allmänheten (Nordea, 2011). Totala antalet anställda är 35.000.  

 

Kontorschefen Sven-Erik Bertelsen är 47 år och har jobbat inom banksektorn sedan 1988 och 

vid Nordea i fyra år. Han har haft chefsposition sedan 1990-talet. Sven-Eriks är den som 

håller ihop kontoret och ser till att medarbetarna följer existerande riktlinjer. Han säger att de 

jobbar enligt existerande etiska regler och att målet är att göra bra affärer. "Min sak är 

egentligen att kratta manegen för det." (Personlig kommunikation, Sven-Erik, 110317). 

 

4.2.1 Bankens CSR-arbete 

 

Sven-Erik berättar att CSR för honom personligen innebär en hållbar framtid. Ur hans 

perspektiv handlar bankens ansvarstagande mycket om struktur och anvisningar på hur 
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banken ska agera dagligen så att de agerar på rätt sätt ur både bankens och samhällets 

perspektiv. Nordeas ekonomiska ansvar är främst att tjäna så mycket pengar som möjligt för 

aktieägarna, då det är de som investerat i banken och vill ha en bra avkastning på sitt kapital.    

 

Sven-Erik menar att banken indirekt kan arbeta för en bättre miljö genom att exempelvis 

tacka nej till att ingå en affär med företag som har stor miljöpåverkan. Miljöaspekter är 

viktiga när Nordea överväger kreditutgivning. Detta innebär att banken sätter stor press på 

företagen; är det något som Nordea vill att ett företag ska ändra på ska detta göras till nästa 

träff så att Nordea får en uppföljning på företagets åtgärder. Med andra ord kan banken 

påverka företag att ta större ansvar gentemot miljön genom att sätta krav på dem för att de ska 

kunna låna pengar. Ett annat miljöprojekt som Sven-Erik berättar om är Ecological Footprint 

som innebär att alla miljöinitiativ som de har inom Nordea samlas inom denna ram. Det kan 

exempelvis handla om hur banken ska spara energi på bästa sätt. På de flesta bankkontor i 

landet har det införts att datorerna automatiskt stängs av vid en viss tidpunkt på kvällen. Ett 

annat exempel som Sven-Erik nämner är Grön IT som innebär att banken försöker hitta 

effektivdrivna energivaror. Det kan också handla om att förändra kontorsstrukturen så att 

lokalerna blir så energisnåla som möjligt. Nordea skickar inte längre ut kontoutdrag till 

kunden vilket sparar pengar men även miljöresurser. Även resor och transporter reduceras 

genom att medarbetarna istället sammanträder via telefonmöten. 

 

Ansvarstagande handlar också om att agera på ett rättvist och hänsynsfullt sätt mot kollegor 

och kunder. Den sociala aspekten omfattar även ett ansvar i samhället gentemot medborgarna. 

Sven-Erik berättar att banken jobbar med många olika projekt. Han nämner ett CSR-program 

som går ut på att varje region har utsedda personer som åker runt och föreläser på högstadie- 

och gymnasieskolor. Just nu är banken i fas med att börja ringa runt till skolorna. De har 

precis utbildat kvinnan som är utsedd i Halmstad och hennes uppgift blir då att gå ut i 

skolorna och presentera ekonomi för ungdomarna. Frågor som berör ekonomi ställs och 

redovisas utifrån ett samhällsperspektiv, inte utifrån Nordeas perspektiv. Nordea stödjer även 

frivillighetsorganisationer, till exempel ECPAT, för att ta sitt sociala ansvar.  

 

Nackdelen med CSR är att det blir ännu en uppgift för individen att ständigt tänka på. Att 

medarbetaren får med sig CSR-arbete, som inte fanns lika mycket förr i tiden, även i sitt 

dagliga jobb ökar ansvaret och prestationsnivån i dagliga arbetsuppgifter. Dock är det 

ingenting som medarbetarna har klagat på och CSR-arbetet kan istället ses som positivt för 

lönsamheten då exempelvis pengar sparas in genom reducering av miljöpåverkan.   

 

4.2.2 Intressenter och drivkrafter 

 

Nordeas främsta och viktigaste intressenter är kunder, samarbetspartners samt ägare (bland 

annat staten eftersom Nordea delvis är statligt ägd). Sven-Erik menar de som har mest 

inflytande är ägarna. Han förklarar att de avgör åt vilket håll banken ska styras. Kunderna kan 

påverka, men om inte arbetet med CSR blir helt misslyckat och går åt fel håll tror Sven-Erik 

att de inte lägger sig i. Han tror dock att det är viktigt för allmänheten att banken i det stora 

hela agerar etiskt, till exempel inte stödjer barnarbete eller satsar i oetiska fonder. 

 

Enligt Sven-Erik är det under de senaste åren som begreppet CSR har blivit mer påtagligt. En 

drivkraft som ligger bakom utvecklingen av CSR är framförallt att behålla en viss image. Om 

inte banken agerar rätt kan det lätt uppstå en skandalstämpel och rykten om att banken agerar 

oetiskt. Sven-Erik menar att det är något som banken försöker motverka med CSR, därför 

handlar det om image i grunden. Ansvarstagandet kan även ses som en konkurrensfördel. Ett 
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exempel är ambassadörerna som föreläser på skolor. Trots att detta är namnneutralt vet de 

flesta om att ambassadörerna kommer från Nordea, och eftersom detta berör samhällsansvar 

tror han att det kan vara en konkurrensfördel genom att många får upp nya ögon för Nordea.  

 

4.2.3 Kommunikation 

 

Kommunikation är en viktig del i Nordeas arbete. Sven-Erik berättar att de för många dialoger 

inom banken för att undvika missförstånd då det är lätt att saker och ting missuppfattas. 

Missförstånd vill han undvika genom att föra samtal och ha enskilda coachmöten med 

medarbetarna. De har även möten i större grupper där frågor ställs och missförstånd uppdagas.  

 

Sven-Erik berättar att banken använder sig av ett intranät för att kommunicera med de 

anställda. På detta intranät finns det olika rubriceringar där Sven-Erik som ledare har en 

ledarrubricering där allt han har att förmedla publiceras. Även det som handlar om CSR för 

han vidare genom intranätet ut till sina medarbetare. Externt kommunicerar Nordea ut sitt 

CSR-arbete genom sina ambassadörer till samhället. De kommunicerar även med företagen, 

vilket är väldigt viktigt. Några speciella strategier på hur Nordea förmedlar ansvarstagandet ut 

till medarbetarna finns dock inte, i alla fall inte medvetet, säger Sven-Erik.  

 

4.2.4 Företagsetik och värderingar 

 

Företagsetik för Sven-Erik innebär att göra rätt saker, behandla alla lika och förtroligt. Han 

trycker på att det framförallt i banker handlar mycket om konfidentialitet. Förhållandet mellan 

företagsetik och socialt ansvartagande menar han går hand i hand med varandra. CSR-arbetet 

sker inom ramen av en etisk sfär och det vardagliga samhällsansvaret är av etiskt slag, det vill 

säga att det handlar om att göra goda saker som är det rätta att göra. Sven-Erik menar att etik 

och värderingar för medarbetarna borde vara av betydelse. Jobbar man i ett företag måste man 

ha någorlunda samma värderingar för att kunna fortsätta jobba där. Nordea lägger mycket 

fokus på värderingar och har ett värderingshus som bygger på tre pelare. Dessa tre pelare 

kallas The great customer experience (positiva kundupplevelser), It's all about people (det är 

människor det handlar om) och One Nordeateam (ett Nordeateam). 

 

Genom kommunikation som går via regionbankerna sprider Nordea etik och värderingsfrågor 

ut till de anställda. Han säger att det är viktigt att prata kring bankens etik och värderingar för 

att ge ytterligare initiativ till att anpassa sig efter dessa värderingar. Som ledare säger Sven-

Erik att det är viktigt att både själv leva efter etiken och värderingarna i banken samt att prata 

öppet om det. Ett sätt till att motivera medarbetarna till ett fortsatt gott handlande är att ta upp 

alla goda och bra handlingar som sker inom banken. 

 

4.2.5 Ledarskap 

 

Enligt Sven-Erik är ledarskap en förmån, att få lära känna människor och få dem att växa. 

Som ledare vill han inte stå i centrum och göra allt, han menar att medarbetare som lyckas 

med goda insatser får solen att lysa på dem och då får även ledaren en stråle på sig. Sven-Erik 

tycker att det är bättre att delegera ut arbete och skicka de som gör jobbet bättre till kunden. 

Sven-Erik ser sig själv som en ledare som strävar efter att göra medarbetarna delaktiga. Han 

jobbar mycket med samspel och för diskussioner i grupper för att komma fram till bra beslut. 

Som coach stödjer han sina medarbetare och om det uppstår problem på vägen är han där och 

stöttar. Ledarstilen som förklarar Sven-Erik bäst är både en delegerande och delaktig ledarstil. 
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Han försöker vara hos medarbetarna så mycket han hinner och kan. "Management by walking 

around" (Personlig kommunikation, Sven-Erik, 110317) är hans sätt att se sig själv på. Sven-

Erik anser sig själv vara väldigt lättillgänglig som ledare. Det är även viktigt att vara en i 

gänget men samtidigt hålla sig på avstånd. Med detta menar Sven-Erik att en ledare kan följa 

med ut och ta en öl en fredagskväll men inte gå hem sist av alla utan bör gå hem i lagom tid 

för att behålla en viss status och roll. Varje år sker en undersökning på Nordea där 

medarbetarna får tycka till om saker och ting på arbetsplatsen och en del handlar om hur de 

ser Sven-Erik som ledare. Enligt denna undersökning tycker många medarbetare att han bland 

annat besitter handlingskraft, är en god lyssnare och har empatiförmåga. Han pratar dessutom 

i klartext, är tydlig och rak på sak. Sven-Erik drivs extra mycket av att få använda vissa 

verktyg som visar och exemplifierar saker på annorlunda sätt. Dessa verktyg kan exempelvis 

vara målningar för att uttrycka sig själv. Genom att måla hur den bästa utav världar ser ut får 

medarbetarna andra influenser och idéer. Målningarna presenteras på ett möte och många 

olika aspekter kommer då upp vilket leder till nytänkande.  

 

Som kontorschef har Sven-Erik en central roll i CSR-frågor, då det är han som är ansvarig för 

dem på lokal nivå. Han är den som driver CSR-agendan och ambassadören som är utsedd i 

Halmstad jobbar i hans team. Tillsammans föreläser de om CSR. Sven-Erik anser att han 

genom sin ledarposition kan styra CSR åt det håll han vill. Ett exempel är att han genom sin 

position som ledare kan säga till sina medarbetare att de inte får ta ut mer kontanter utan 

måste sälja på varje kund kort istället, eftersom kontanter både är dyrt och miljödestruktivt. 

Om en medarbetare sedan säljer många kort på en dag får medarbetaren beröm vilket kan 

motivera andra kollegor att kämpa mer för den saken. En god ledare ska även kunna prata om 

allt som rör CSR, föra dialoger, förklara och berätta.   

 

4.3 SEB 

 

SEB har existerat i drygt 150 år. Under senare 1900-talet expanderade banken kraftigt och 

blev därmed en ny svensk storbank. Samhällsansvar är en självklar del av SEB och banken 

strävar efter att hållbarhet ska bli en integrerad del av verksamheten. Därför bygger 

verksamheten på god etik (SEB, 2011). SEB har ungefär 21.000 anställda. I Halmstad finns 

det ungefär 30 anställda, varav kontorschefen Annika ansvarar för 20 av dem.  

 

På SEB intervjuade vi Annika Werner Bryneus, 42 år, som har varit kontorschef för kontoret i 

Halmstad i snart ett år. Även tidigare har hon varit kontorschef i Falkenberg och därutöver har 

hon jobbat inom bankbranschen i ungefär femton år. Annika är ytterst ansvarig för alla frågor 

och ärenden som rör bankens kontor i Halmstad. En viktig arbetsuppgift är att se till att 

existerande lagar och regler ska följas. Annika delegerar mycket, men i det stora hela är det 

hon som är ytterst ansvarig i alla frågor. 

 

4.3.1 Bankens CSR-arbete  

 

Annika berättar att SEB jobbar väldigt mycket med CSR och hållbarhetsutveckling. Det är ett 

stort område i banken och på högsta nivå finns det en speciell hållbarhetsavdelning som driver 

denna typ av frågor. Trots att det är de ytterst ansvariga som fattar beslut så genomsyrar CSR-

arbetet och besluten hela organisationen och är en del av varje kontor.  

 

SEB's ekonomiska ansvarstagande går ut på att SEB har ett ansvar gentemot samhället genom 

att förse företag med kapital för att skapa en fungerande finansiell marknad. Dessutom har 
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banken ett ansvar gentemot aktieägarna att tjäna så mycket pengar som möjligt, samtidigt som 

både företag och privatpersoner ska få förutsättningar för en god och sund ekonomi.  

 

Annika berättar att en väldigt viktig aspekt inom CSR är miljöansvaret. SEB arbetar aktivt för 

att motverka negativ påverkan på miljön. Annika berättar att miljöaspekter är en högt 

prioriterad del i kreditpolitiken när banken gör kreditbedömningar. När pengar ska lånas ut till 

företag vill SEB veta vad pengarna ska användas till, hur företaget jobbar och om det finns 

någon negativ påverkan på miljön. Hon menar att vissa affärer kan vara jättebra att genomföra 

rent ekonomiskt, men om den affären på något sätt påverkar miljön negativt är det en dålig 

affär. SEB tar dessutom ett direkt ansvar för miljön genom sina miljömål och arbetar i stor 

utsträckning med att exempelvis minska pappersanvändandet, effektivisera utskick till kunder 

och låta alla på arbetsplatsen slänga papper i speciella brevkorgar som går till återvinning. 

 

Genom att ha utvecklingssamtal med de anställda diskuterar de ofta hur de har gått för dem, 

om de mår bra och om de trivs samt vad de skulle vilja göra härnäst. På detta sätt visar banken 

att de är mån om sina anställdas välmående. Ett annat exempel på det sociala ansvaret som 

banken tar är ett mentorprogram utvecklat främst i Sveriges storstäder. Där kan alla anställda 

som vill bidra och stötta andra människor anmäla sig och vara mentorer till framförallt 

ungdomar. Det kan handla om att hjälpa dem med deras vägval i livet. Alla ungdomar kan 

inte få stöd hemifrån och då kan de få en chans via mentorskapet. Något annat är att banken 

har ett samarbete med en yrkesskola på Baltikum. SEB lägger mycket resurser för att stötta 

yrkesskolan så att barn och ungdomar, som har det tufft hemma eller är föräldralösa, kan gå 

där och lära sig ett yrke för att sedan komma ut i arbetslivet. SEB's sociala ansvar riktas i stor 

utsträckning mot unga människor då de är samhällets kommande generation. Banken har även 

ett stort antal så kallade sociala partners där de bland annat stödjer UNICEF, Röda korset, 

Stiftelsen Mentor, Konserthuset och olika typer av idrott. Emellanåt gör de andra insatser via 

bidrag vid katastrofer, som till exempel efter jordbävningen i Haiti. Annika säger att det finns 

väldigt många småprojekt som just handlar om att ta hänsyn till samhällsmedborgarna.  

 

4.3.2 Intressenter och drivkrafter 

 

De främsta och viktigaste intressenterna för banken är kunder och anställda. SEB försöker 

även ha ett tätt samarbete med revisorer och advokater, så dessa är också vissa typer av 

intressenter bland många andra. Enligt Annika ligger dock fokus på att tillfredsställa främst 

kunder, då banken finns till för dem, och anställda som är bankens viktigaste resurser. Kunder 

är en av intressentgrupperna som är viktiga i dialogen vad gäller CSR-frågor. De kan inflyta 

över bankens sociala ansvarstagande genom att direkt eller indirekt ställa krav på banken. 

Annika menar att en stor aktör på marknaden måste ta sitt ansvar för att behålla allmänhetens 

förtroende samt stärka sitt varumärke, vilket är den största drivkraften. Hon tror att många 

kunder förväntar sig det och ställer högre krav idag än förr. När en individ eller ett företag 

väljer sin bank eller samarbetspartner beaktar de ofta bankens CSR och ansvar, därför är det 

rent varumässigt en konkurrensfördel. Om Annika bortser från de ekonomiska bitarna och 

fördelarna för banken menar hon att det även är en fördel för samhället i helhet. "Jag menar, 

det gynnar alla att ta ansvar för miljön, bry sig om ungdomarna i samhället och arbeta för en 

bättre framtid. Vi alla vinner ju på det." (Personlig kommunikation, Annika, 110302).  

 

4.3.3 Kommunikation 

 

SEB har sitt eget intranät som används som en kommunikationskanal internt inom banken. 

Där går allting som är av betydelse eller på något sätt viktigt för banken och arbetet att hitta, 
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berättar Annika. På intranätet förekommer mycket information om alla nyheter, instruktioner, 

upplysningar och relevanta frågor, inte minst rörande CSR. Det existerar inte några skillnader 

eller annorlunda rutiner mellan kommunikationen allmänt och kommunikationen som avser 

CSR, i båda fallen är det intranätet som används. Dock kan CSR-frågor komma upp och 

diskuteras på möten, i synnerhet på högre nivå.  

 

Annika kan inte komma på något speciellt sätt som används för att förmedla och 

kommunicera CSR-arbetet externt till omvärlden och intressenterna på lokal nivå. Hon menar 

att det främst sker via dialoger med bland annat kunder, men även andra intressenter, om de 

visar intresse eller nyfikenhet. Det är inget diskussionsämne som ingår i varje kundmöte som 

en punkt på agendan, men om frågan kommer upp är de noga med att diskutera frågan och 

berätta om bankens ansvar och inställning till CSR.  

 

4.3.4 Företagsetik och värderingar 

 

Företagsetik är enligt Annika en central del inom CSR. Etik och moral handlar om vad som är 

rätt och fel, och på ett sätt handlar även CSR om att göra det som är rätt och undvika det som 

är fel. Därmed är etiken en slags grund till all ansvarstagande. I allt medarbetarna på SEB gör 

och utför har de fyra grundvärderingar att rätta sig efter, nämligen: engagemang, kontinuitet, 

ömsesidig respekt och professionalism. Dessa fyra är pelarna till uppförandekoden som är en 

riktlinje för hur samtliga medarbetare ska bete sig på och agera utefter. Annika anser att varje 

anställd som jobbar i banken ska följa och rätta sig efter dessa värderingar. Värderingarna är 

till för att underlätta samarbete och skapa en god atmosfär på arbetsplatsen där alla kan trivas. 

Hon upplever att det nästan är en självklarhet för alla att ha dessa i åtanken, att behandla både 

varandra och kunderna på ett rätt sätt utifrån etik och moral. För att värderingarna ska 

genomsyra banken och nå ut till alla anställda menar Annika att ledningen och ledarna måste 

föregå med gott exempel och själva leva efter värderingarna. Precis som med allt annat är det 

en förutsättning då medarbetare många gånger inte gör vad ledaren säger utan det ledaren gör. 

Dessutom är det viktigt att diskutera företagsetiken för att hålla värderingarna levande och 

skapa förståelse kring dessa.  

 

4.3.5 Ledarskap 

 

Annika tycker det är spännande att leda andra till att genomföra ett bra jobb och indirekt 

kunna få vara en del av det utan att kanske ha varit med och gjort arbetet. Hon försöker visa 

och tycka att något är roligt och viktigt för att på så sätt motivera sina medarbetare till att 

tycka samma sak. Annikas främsta roll är att inspirera sina medarbetare och få dem att ta 

ansvar samt ständigt utvecklas och växa. Detta gör hon genom att både försöka vara en bra 

förebild samt vara engagerad och delaktig. Hon menar att det är svårt att hitta en balans i det 

sistnämnda, dels för att hon inte kan vara delaktig i precis allt på grund av tidsbrist, och dels 

för att det är svårt att finna jämvikt i att både vara delaktig och ändå låta medarbetarna få ta 

eget ansvar genom att arbeta själva. Annika strävar efter att låta sina medarbetare genomföra 

affärer själva och fatta beslut på egen hand, men hon finns där som stöd för att bollar idéer 

och lösningar om det skulle behövas. Hon använder sig främst av en delaktig ledarstil, men 

även delegerande. Det är viktigt med tillgänglighet. En ledare som bara sitter på sitt kontor 

och inte kan namnen på sina anställda är ingen ledare. Hon menar att det krävs mer än ett 

visitkort eller titeln chef för att bli en bra sådan. Annika har höga mål och tycker framförallt 

att hon har ett roligt jobb, vilket gör att hon har ett enormt engagemang som ledare. Något 

som Annika kan se som mindre bra hos sig själv är att hon kan vara ganska otålig. Hon tycker 
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gärna om att saker och ting sker snabbt. Det viktiga är dock att medarbetarna ger sitt bästa 

ifrån sig, då kan hon klara av otåligheten och respektera att det tar olika lång tid att lära sig. 

 

Ledningsgrupper på bankens högsta nivå diskuterar och bestämmer hur CSR ska utformas, 

därefter ställs det krav på varje kontor att dess lokala ledning ska förverkliga detta på en lokal 

nivå. Annika anser att hon kan använda sin ledarposition för att CSR-frågorna ska bli en 

viktig del för alla anställda. Hon menar att det är hon som bestämmer över sitt kontor, även i 

dessa frågor. Därmed kan hon vara med och påverka riktlinjer. Hon tror att det viktigaste är, 

precis som i många andra frågor, att vara ett gott föredöme och en god förebild. När Annika 

berättar att något är viktigt så försöker hon även visa det genom att på något sätt leva efter det. 

Ibland kan det dyka upp små lappar på anslagstavlor i kontoret där hon påminner 

medarbetarna om att tänka på frågor som berörs av CSR i vardagen. Den viktigaste rollen en 

ledare spelar när det kommer till CSR är att förmedla betydelsen av det och sprida 

information, annars kan medarbetarna inte förstå innebörden och inte bli motiverade nog.  

 

4.4 Swedbank 

 

Swedbanks historia sträcker sig nästan 200 år tillbaka. Redan från första början var bankens 

mål att hjälpa människorna i samhället med sin ekonomi, därför har närheten till kunden och 

samhället alltid varit i fokus. Bankens syfte är att arbeta för en hållbar ekonomi som gynnar 

både den enskilda individen och samhället i helhet. Banken har utarbetat riktlinjer och etiska 

uppförandekoder för att värna om en hållbar samhällsutveckling Antalet anställda uppskattas 

till ca 17.200 (Swedbank, 2011). På kontoret i Halmstad arbetar ungefär 50 medarbetare. 

 

Thomas Gränsman, 48 år, är bankchef för Swedbank och ytterst ansvarig för verksamheten på 

fyra kontor i Halmstad kommun sedan femton månader. Dessförinnan var han rörelsechef på 

Swedbank, sydsvenska Höglandet. Chefsposten sträcker sig dock ännu längre bak då han även 

varit chef på bankens kontor i Stockholm. Thomas svarar för bankens utåtriktade verksamhet. 

Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda verksamheten samt att vara engagerad och 

operativ i viktiga kontakter, i synnerhet vad gäller företag och näringslivsfrågor.  

 

4.4.1 Bankens CSR-arbete  

 

Huvudfrågorna kring CSR kommer från huvudkontoret och är rätt lika överallt, men sedan är 

det upp till varje kontor att driva sina frågor på en lokal nivå. Det största ekonomiska ansvaret 

är enligt Thomas att banken måste ta ett ansvar gentemot företag och privatpersoner i sin 

kreditgivning. För att undvika att sätta dem i redan på förhand svåra situationer måste det 

finnas en hög moral och viss struktur i varje rådgivning som bedrivs. Enkelt sagt vill 

Swedbank inte låna ut pengar till individer eller företag som inte har en chans att betala 

tillbaka. Anledningen är att det kan leda till stora problem för både människor och allmänhet 

längre fram i tiden. Det handlar om att banken värnar om den enskilda individen och företaget 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv genom rigorösa prövningar i kreditgivningen.  

 

En annan viktig aspekt i ansvarstagandet som Swedbank arbetar mycket med är att ta hänsyn 

till miljön. Swedbank har principfasta miljökrav och miljömål. Vid varje kreditprövning på 

företagssidan prövas alltid de pengar som lånas ut till exempelvis en fabrik både miljö- och 

hållbarhetsmässigt. Thomas berättar att Swedbank alltid tar hänsyn till vilken miljöpåverkan 

industrin har och vilka miljörisker som existerar om pengarna lånas ut. Om banken vet med 

sig att en fabrik som vill låna pengar läcker ut föroreningar i sjöar och förgiftar naturen har de 
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en fast princip att inte medverka till det genom att låna ut sina pengar. Detta kan resumeras 

som ett stort ansvarstagande gentemot olika typer av föreningsliv, näringsliv och främst 

kommande generationer. Ett annat sätt att ta ansvar för miljön är att låta kunderna välja att 

spara och placera i olika typer av miljöfonder eller miljöalternativ. Utöver det menar Thomas 

att Swedbank inte är någon särskilt tung, miljökrävande organisation och därför är det inte 

lika lätt att definiera hur de direkt kan se till att värna om miljön - förutom genom kontroll 

och hantering av kylanläggningar, dagliga avfall, lysrör, sparande på el och dylikt.  

 

Utöver detta berättar Thomas även om bankens sociala ansvar gentemot medmänniskorna i 

samhället. Banken ägs, utöver professionella ägare och institutioner, av sparbanksstiftelser. 

Den utdelning som stiftelsen får på aktierna återinvesteras i ett antal sociala projekt. Pengarna 

kan gå till exempelvis skolor, stöd till utvecklingen av olika idrottsklubbar och föreningar 

eller till något event som värnar om kulturen i Halmstad. Utöver det arbetar banken aktivt 

med olika typer av projekt. Ett exempel är ett projekt som kallas för Unga Jobb. Det är ett 

projekt som Swedbank har tillsammans med arbetsförmedlingen och syftet är att försöka råda 

bot på ungdomsarbetslösheten. Swedbank jobbar för att ungdomar upp till 25 år, som både är 

högskoleutbildade och inte är det, ska komma in på arbetsmarknaden genom att både banken 

själv men även andra företag i kommunen ska räcka ungdomarna en praktikplats. Unga Jobb 

är ett sätt att skapa arbetslivserfarenhet. Ytterligare ett ansvar som Swedbank tar gentemot 

samhället är att stödja organisationer likt Friends, vilka arbetar förebyggande mot mobbning.  

 

4.4.2 Intressenter och drivkrafter 

 

Thomas menar att bankens viktigaste intressenter är aktieägare, medarbetare samt kunder och 

att alla är relaterade till varandra, det vill säga genom att ta ansvar för en grupp påverkas de 

andra indirekt. Aktieägarna är viktiga eftersom det är de som äger banken och vill ha 

avkastning på sina satsade pengar. Medarbetare är av stor betydelse då deras uppgift är att 

tillgodose kunderna. Om medarbetarna trivs och mår bra är chansen större att de erbjuder 

goda och kvalitativa lösningar till kunderna som i sin tur ska känna att de får sina behov 

tillfredsställda, vilket leder till att aktieägarna får avkastning på sitt kapital. Thomas påpekar 

att alla intressenter säkerligen har olika krav och önskemål då alla ser det ur sitt eget 

perspektiv och till sitt eget bästa, och samtliga tre nämnda intressentgrupper kan indirekt 

påverka CSR-arbetet genom kommunikation med banken. CSR är en hållbarhets- och 

trovärdighetsfråga för samhället och bankens kunder, menar Thomas, och därför är det viktigt 

att banken tar CSR på allvar. Eftersom samhället idag ställer ett så högt ansvar på olika typer 

av bankverksamhet anser Thomas att CSR kan vara en stor och kompatibel konkurrensfördel.  

 

4.4.3 Kommunikation 

 

Den interna kommunikationen inom Swedbank sker nästan uteslutande genom intranätet. All 

typ av information kommuniceras på ett effektivt sätt via intranätet. CSR-kommunikationen 

skiljer sig inte avsevärt, även det förmedlas på samma sätt. Genom tydliga målsättningar och 

tydlig intern kommunikation förmedlas CSR-arbetet till medarbetarna. Sedan är det upp till 

varje medarbetare att ta ansvar utifrån den kunskapen och förmedla det vidare till sina kunder 

i de enskilda kundmötena. För att CSR ska vara en konkurrensfördel anser Thomas att banken 

även måste kunna kommunicera med en marknad och berätta att ett ansvar tas med hänsyn på 

hållbarhet i längden. Den externa CSR-kommunikationen sker bland annat genom olika typer 

av pressreleaser. Genom att ta ett visst ansvar förmedlar de också ansvaret till omvärlden. 

Thomas nämner projektet "Unga jobb" som exempel. När medarbetarna är ute i olika 

sammanhang och träffar på uppdrag i projektet visar de öppet att banken tar sitt ansvar.  
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4.4.4 Företagsetik och värderingar 

 

För Thomas innebär ordet företagsetik att leva efter bankens värderingar, vilka är: öppen, 

enkel och omtänksam. Företagets etik och värderingar borde vara av en stor betydelse för alla 

medarbetare. "Köper man inte det banken tycker och tänker så får man ytterst värdera om 

man ska vara anställd eller inte." (Personlig kommunikation, Thomas, 110315). Thomas 

menar att det borde vara självklart att följa värderingarna då de både är sunda, enkla att följa 

samt en förutsättning för en god arbetsmiljö och arbetsrelationer. Ett sätt för bankens ledning 

att se till att bankens värderingar genomsyrar hela organisationen och når ut till de anställda är 

att fastställa riktlinjer och normer för hur medarbetarna bör uppträda. Genom en viss tydlighet 

i detta borde det inte vara ett problem. Thomas anser att han har en viss makt som ledare att 

påverka på medarbetarnas beteende och värderingar. Han jobbar ständigt med detta genom 

olika typer av möten och grupparbeten där detta diskuteras. Att föra dialoger med sina 

medarbetare är betydelsefullt för att de ska förstå bankens etik och arbetssätt, anser han. Varje 

chef har ett ansvar att belysa och diskutera bankens etikpolicy. Hållbarhet är dessutom en 

viktig grund i Swedbanks etik och värdegrund. Därmed har företagsetik och CSR en viktig 

koppling till varandra. Det handlar om att se till och värna om världen och människorna ur ett 

långsiktigt perspektiv.  

 

4.4.5 Ledarskap 

 

Thomas anser att en ledares viktigaste roll är att sätta tydliga mål för organisationen och visa 

vägen som alla inom organisationen tillsammans ska vandra. Hans uppgift är att leda 

verksamheten mot satta mål genom att nyttja medarbetare och andra tillgängliga resurser. För 

att lyckas med detta menar Thomas att det är väldigt viktigt att vara lyhörd, ha ett gott hjärta 

samt en känsla och intresse för människor. Han anser att han själv är öppen, rak och tydlig. 

För att uppfattas som sådan även av sina medarbetare försöker han vara tillgänglig, hålla 

kontakt med sina medarbetare och föra dialoger, både kring lätta och svåra frågor. Thomas 

menar att en ledarstil måste vara flexibel och anpassningsbar efter var en organisation 

befinner sig. I en mogen organisation som Swedbank är ett delegerande ledarskap viktigt för 

att individen ska få ta eget, större ansvar. Thomas använder sig först av en tydlig struktur som 

utgångspunkt innan han delegerar ut arbetsuppgifter för att undvika missförstånd och 

problem. Ibland får Thomas intrycket av att han kanske går för fort fram och upplevs som 

alldeles tuff. Svårigheten är att hitta en balans då kraven ofta är att processer ska gå fort, men 

ibland upplever han att han måste sakta ner för att alla ska kunna vara delaktiga. Om han som 

ledare vet och kan någonting som ska förverkligas låter han medarbetarna att få en stund att 

fundera kring det för att på ett bättre sätt vara delaktiga.  

 

Banken på centralnivå bestämmer om frågor och riktlinjer rörande CSR. Därefter är det upp 

till varje kontor att implementera detta på den lokala nivån och fatta beslut om hur dessa 

frågor ska drivas lokalt. På kontoret i Halmstad har Thomas den största rollen. Som i mycket 

annat är det han tillsammans med medarbetarna som är det viktiga, men det är ändå upp till 

honom att driva CSR-frågorna framåt och motivera bankens alla anställda till ett aktivt CSR-

arbete. Han anser att han kan använda sin ledarposition till att styra CSR i den riktning han 

vill, främst genom att uppmuntra och involvera medarbetarna. Det handlar om att de ska få en 

djupare förståelse för vad det är som sker och varför det är viktigt. Detta försöker han uppnå 

genom att diskutera frågorna och föra aktiva dialoger. Det som krävs av Thomas som ledare 

för att CSR-arbetet ska bli lyckat inom banken är ett intresse. Med detta menar Thomas att om 

en ledare inte är tillräckligt engagerad och anser det vara viktigt kommer CSR-arbetet rinna ut 

i sanden. Ledaren måste ta initiativ innan resten av medarbetarna kan göra det.  
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5. Analys 
 

Analyskapitlet behandlar en diskussion av insamlad empiri utifrån givna ramar i teorikapitlet. 

Vi ställer främst teori mot empiri och empiri mot empiri för att senare kunna dra slutsatser. 

 

5.1 Corporate Social Responsibility  
 

De svenska storbankerna arbetar i stor utsträckning med CSR, något som framgår av 

bankernas hemsidor och dessutom har bekräftats av samtliga respondenter. Eftersom olika 

företagsledningar har olika intressen och kompetens förekommer olika synsätt på begreppet 

CSR (McWilliams & Siegel, 2001; Larsson & Ljungdahl, 2008). Pernilla, Annika och Sven-

Erik berättar att de följer de regler, riktlinjer och anvisningar som de får från huvudkontoret 

där den högsta ledningen fattar beslut kring vilka CSR-frågor banken ska arbeta med. Alltså 

är det bankernas ledning på högsta nivå som utifrån sina intressen bestämmer hur CSR-arbetet 

ska utformas, något som Larsson och Ljungdahl (2008) betonar då de anser att det är upp till 

varje enskild företagsledning att fatta beslut om vilka områden företaget ska ta ansvar i.  

 

Enligt Sven-Erik betyder CSR en hållbar framtid; att banken ska agera på rätt sätt ur ett 

perspektiv som både gynnar banken och samhället på lång sikt. Detta stämmer överens med 

Grafströms (2008) syn på CSR, som är att företag ska låta bli att handla på ett sätt som 

påverkar samhället negativt och istället handla på ett sätt som främjar samhället (ibid.).  

 

5.1.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

 

Det ekonomiska ansvarstagandet som samtliga banker har gemensamt, enligt våra 

respondenter, är att ta ansvar gentemot aktieägarna genom att tjäna så mycket som möjligt för 

att ge dem en bra avkastning på investerat kapital. Tidigare ansågs aktieägarna vara viktigare 

än andra intressenter och ansvaret gick enbart ut på att tillfredsställa dem genom att maximera 

vinsten (Brytting, 2005). Vi ser att detta fortfarande är viktigt, men däremot har ingen av 

respondenterna tryckt på att detta skulle vara av mer betydelse än något annat ansvar vilket 

även Brytting (2005) vidare poängterar: att vinstmaximering inte längre är det enda syftet 

(ibid.). Exempelvis anser Thomas att det absolut största ekonomiska ansvaret är att banken 

ska ta ett ansvar gentemot individer och företag i kreditgivningen. Banken ska inte låna ut till 

de som inte har en chans att betala tillbaka då detta på lång sikt kan leda till problem, både för 

den enskilde men även för samhället. Det handlar alltså om att värna om den enskilda 

individen och företaget utifrån ett ekonomiskt perspektiv, vilket kan kopplas till teorin om att 

ekonomiskt ansvarstagande går ut på att bidra med välfärd till samhället (SIS, 2005).  

 

Något annat som Annika och Pernilla nämner med bankernas respektive ekonomiska ansvar 

är stabilitet för att behålla kundens förtroende, samt att kunna förse samhället med kapital för 

att skapa en fungerande finansiell marknad. Anledningen till detta är att banker är stora 

aktörer med mycket makt på marknaden då de är centrala för all ekonomisk verksamhet. 

Förtroendet för det finansiella systemet måste behållas genom stabilitet för att inte 

finanskriser ska uppstå (Riksbanken, 2009).  

 

5.1.2 Miljömässigt ansvarstagande 

 

Pernilla och Annika berättar att de försöker minska miljöpåverkan genom att bland annat 

minska bruk av papper och undvika tryckning, alternativt trycka på återvunnet och certifierat 

papper. Ett sätt för Nordea att minska på pappersförbrukning är att inte längre skicka 
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kontoutdrag till kunderna, berättar Sven-Erik. Dessutom görs enligt Pernilla uppföljningar av 

el, värme och vattenförbrukning för att utvärdera huruvida dessa kan minimeras ytterligare. 

Även Sven-Erik talar om att Nordea aktivt jobbar med att granska hur banken ska spara energi 

på bästa sätt genom att hitta effektivdrivna energivaror eller göra lokalerna så energisnåla som 

möjligt. Thomas anser att banken inte är någon särskilt tung, miljökrävande organisation och 

att det direkta miljöansvaret främst omfattar kontroll och hantering av kylanläggningar, avfall, 

lysrör, sparande av el och dylikt. Allt detta som respondenterna har nämn är deras försök att 

minska den indirekta påverkan på miljön genom förslagsvis återvinning och användning av 

råvaror eller naturtillgångar (SIS, 2005).  

 

Enligt SIS (2005) bör företag, utöver ovanstående, även granska sin indirekta påverkan på 

miljön och se hur de indirekt kan agera utifrån ett miljövänligt perspektiv för att inte påverka 

världen på ett långsiktigt, destruktivt sätt (ibid.). Samtliga banker arbetar mycket med den 

indirekta miljöpåverkan genom sin kreditgivning. Annika och Sven-Erik berättar att 

miljöaspekter är en högt prioriterad del i kreditpolitiken när bankerna gör kreditbedömningar 

och även Thomas berättar att banken har principfasta miljökrav. Detta är enligt Christina ett 

indirekt ansvar för miljön genom att i kreditpolicyn beakta miljöfaktorer och miljörisker. 

Sven-Erik, Thomas och Annika förklarar att de respektive bankerna vägrar affärer med 

företag som har stor miljöpåverkan. Om en bank läcker ut föroreningar i sjöar och förgiftar 

naturen kommer banken inte medverka till detta genom att låna ut sina pengar, menar 

Thomas. Detta miljöansvar är tydligt i finanssektorn och vi ser en grund till det i The Equator 

Principles som är utarbetade riktlinjer som många banker följer i kreditbedömningar. Det går 

kortfattat ut på att inte bevilja lån till projekt och företag som inte tar tillräckligt med hänsyn 

till miljön (Equadator Principles, 2011).   

 

5.1.3 Socialt ansvarstagande 

 

Bankernas sociala ansvar är det som mest skiljer sig åt genom att bankerna lägger fokus på 

olika saker, vilket kan stärkas med att Grafström et al. (2008) menar att det sociala ansvaret 

inte direkt är definierat och att företag därför själva bestämmer vad det ska omfatta (ibid.). 

Men i det stora hela innebär ett socialt ansvar att ta hänsyn till andra människor, så som 

anställda, konsumenter samt samhällsmedborgare, och deras välfärd (SIS, 2005). Detta 

exemplifieras genom att bankerna engagerar sig i olika projekt med syftet att se till 

människorna i samhället, främst kommande generationer. Pernilla berättar om projektet Unga 

Aktiesparare samt Hamletdagen där Handelsbanken deltar för att engagera fler ungdomar, 

hjälpa dem med deras ekonomi och vara tillgängliga. Sven-Erik nämner ett projekt som går ut 

på att anställda vid Nordea åker runt och föreläser för ungdomar kring frågor som berör 

ekonomi, men ur ett samhällsperspektiv. Liknande projekt sker i SEB där det finns ett 

mentorprogram utvecklat som går ut på att främst stötta ungdomar i samhället och en annan 

sak som Annika nämner är att banken samarbetar med en yrkesskola på Baltikum för att 

hjälpa ungdomarna där. Även Thomas talar om Swedbanks projekt så som Unga Jobb som 

försöker hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Annika menar att anledningen till att det 

sociala ansvaret i så stor utsträckning främst riktar sig mot unga människor är för att de är 

samhällets kommande generationer som senare ska ta över. Detta är ett ansvar för samhället 

och människorna utanför företaget (SIS, 2005). Utöver detta kan företag även stödja olika 

evenemang genom sponsring (ibid.). Endast Annika nämner att banken tar ett socialt ansvar 

gentemot sina anställda genom att se till att de mår bra och trivs. Detta är enligt Chapple och 

Moon (2005) en stor del i det sociala ansvaret. De individuella behoven som finns idag bland 

anställda ställer större krav på arbetsgivare (Alvesson & Sveningsson, 2008).  
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Socialt ansvar omfattar även ansvar för samhället och människorna utanför företaget. 

Exempelvis kan företag stödja olika evenemang (konst, kultur, sport et cetera) genom 

sponsring (SIS, 2005). Detta är något som både Thomas och Sven-Erik nämner, att bankerna 

sponsrar olika typer av engagemang eller idrottsklubbar. Utöver detta stödjer samtliga banker 

olika frivillighetsorganisationer, så kallade Non-Governmental Organisations. Enligt 

Grafström et al. (2008) är dessa ideella organisationer ofta inriktade på miljö- och 

människofrågor och ett sådant samarbete gynnar båda parterna (ibid.). Allt detta samarbete 

mellan näringsliv och ideella organisationer gynnar samhället i helhet då det medför en 

positiv samhällsutveckling (SIS, 2005).  

 

5.1.4 Kritik mot CSR 

 

Kritiken mot CSR går främst ut på att företagens uppgift är att maximera vinsten. Att fokusera 

på samhälleliga frågor hämmar lönsamheten (Friedman, 1970). Varken Pernilla, Annika, 

Thomas eller Sven-Erik håller med. Tvärtom så kan CSR öka lönsamheten då CSR enligt 

Thomas och Sven-Erik kan skapa konkurrensfördelar. Dessutom kan pengar sparas genom att 

spara energi, återvinna papper och minska pappersförbrukning. Även Borglund et al. (2009) 

menar att CSR är finansiellt värdeskapande då företag som arbetar med CSR på lång sikt kan 

skapa en bättre avkastning (ibid.). Detta kan kopplas ihop med Thomas tankesätt som går ut 

på att genom att ta hänsyn till medarbetarna så att de mår bra kan kunderna på ett bättre sätt 

bli tillfredsställda, vilket i sin tur ökar lönsamheten och aktieägarnas avkastning. Argumentet 

att CSR står i konflikt med lönsamhet har alltså börjat ge vika (Grafström et al., 2008).  

 

Däremot säger Sven-Erik att Nordea är rädd för att bli negativt stämplade och att det är en av 

de största drivkrafterna bakom bankens CSR arbete, det vill säga att behålla en viss image. 

Även Annika menar att det handlar om att upprätthålla ett visst varumärke. Vi tolkar detta 

som att bankerna arbetar med CSR främst för att inte vara sämre än sina konkurrenter. Enligt 

Jeffs (2008) kan det ses som CSR-arbete enbart i marknadsförings- och konkurrenssyfte. 

Tullberg (2005) menar att CSR kan bli en trend som företag förväntas följa och känner sig 

tvingade till istället för att göra det för att förbättra verksamheten och samhället (ibid.). 

 

5.2 Drivkrafter för CSR 

 
Intressenter är de som är beroende av och påverkar ett företag, och vice versa (Freeman, 

1984). Annika, Thomas och Sven-Erik är överrens om att kunder och aktieägare är bankernas 

absolut viktigaste intressenter. Utöver dem så är även medarbetare de mest betydande 

intressenter anser Annika och Thomas, då medarbetare är viktiga resurser för företag. Brytting 

(2005) menar på att samtliga nämnda intressenter är direkta intressenter som betraktas som 

värdefullast för företaget och prioriteras högst (ibid.). Christina tror att allmänhetens främsta 

krav på en bank är att den ska vara stabil, med inga kreditförluster, så att den inte faller 

samman under svåra tider som finanskriser och för att allmänheten inte ska påverkas negativt. 

Sven-Erik tror att det är viktigt för allmänheten att banken ska agera etiskt, se till vad som är 

rätt och fel. Thomas poängterar att alla intressenter har olika krav och önskemål då alla ser till 

sitt bästa ur sitt eget perspektiv. Ammenberg (2004) hävdar att företag som vill vara 

framgångsrika idag måste ta hänsyn till dessa önskemål och krav som respondenterna bland 

annat nämner. Genom detta kan goda relationer skapas och effektiviteten öka på lång sikt 

(Freeman, 1984). Thomas anser att bankens viktigaste intressenter är relaterade till varandra, 

det vill säga genom att bry sig om exempelvis medarbetare så gynnas även de andra. Om 

medarbetarna trivs och mår bra kan de på ett bättre sätt erbjuda kunderna lösningar av god 

kvalitet. Kunderna känner sig därmed tillfredsställda, effektiviteten ökar och aktieägarna får 
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till följd därav högre avkastning på satsat kapital. Thomas uppfattning stämmer överrens med 

Löhman och Steinholtz (2003) åsikt vilken är att om medarbetarna i en organisation känner 

sig tillfredsställda och motiverade på sin arbetsplats kan arbetet effektiviseras, vilket gör att 

kunderna blir nöjda och vilket i sin tur leder till att företaget får ökad vinst (2004).  

 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) ställer kunder allt högre krav på företag och dess varor 

och tjänster. Det är inte tillräckligt att leverera efterfrågade produkter och tjänster, numera vill 

kunder kunna identifiera sig med företag och dess värderingar. Därför är det idag ett stort krav 

från kundernas sida att företag ska agera som en god samhällsaktör (ibid.). Sven-Erik berättar 

dock att kunder inte brukar vilja lägga sig i CSR-arbetet så länge banken sköter sig och 

bedriver CSR-frågor på egen hand. Annika menar att det ändå givetvis är viktigt att som 

storbank ta sitt ansvar och lyssna på sina kunder om de skulle ha några synpunkter eller 

önskemål. Pernilla menar att de på Handelsbanken prioriterar att tillfredsställa befintliga 

kunders behov och önskemål. Christina, Annika, Thomas och Sven-Erik är överens om att 

bankens CSR kan ses som en konkurrensfördel genom att människor kan få upp ögonen för de 

respektive bankerna. Annika tror att det idag är vanligt att en individ eller företag beaktar 

socialt ansvar i valet av bank eller samarbetspartner. Dessa konkurrensfördelar kan enligt 

Jones (1995) uppnås genom att ömsesidigt förtroende, pålitlighet och samarbetsvilja utvecklas 

vilket leder till hållbara och produktiva intressentrelationer (ibid.). 

 

5.3 Att kommunicera CSR 

 
Den interna kommunikationen inom samtliga banker sker nästan uteslutande via intranät. All 

viktig information förmedlas till medarbetarna via intranätet. Utöver detta används även 

dialoger och möten. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) handlar kommunikation om att 

överföra budskap och information och detta kan ske via olika kommunikationskanaler, både 

skriftliga och även muntliga i form av personliga samtal eller möten (ibid.). 

 

Det är av betydelse att CSR-arbetet som existerar inom ett företag även når ut till de anställda 

via så kallad intern CSR-kommunikation (Székely & Knirsch, 2005). En koppling kan här 

göras till vad Annika, Thomas, Sven-Erik och Pernilla berättar om att CSR-kommunikationen 

inom respektive bank inte skiljer sig avsevärt från annan kommunikation. Annika säger att 

CSR-frågor även kan komma upp och diskuteras på möten. Thomas anser att det är viktigt 

med tydliga målsättningar och tydlig intern kommunikation för att kunna förmedla CSR-

arbetet till medarbetarna. Även Pernilla nämner lagar och regler som en viktig grund och 

säger att det är viktigt att dessa följs samt att cheferna uppmanar de anställda att också göra 

det. Székely och Knirsch (2005) menar att CSR-arbetet i en organisation kan förbättras om de 

anställda, genom kommunikation, blir medvetna om och engagerade i frågor som rör 

ansvarstagandet (ibid.). Detta är något som Sven-Erik anser är viktigt, att föra dialoger, 

förklara och berätta om CSR-arbetet för att engagera medarbetarna. Även Annika och Thomas 

menar att det är en förutsättning för att medarbetarna ska förstå innebörden av CSR. 

 

Enligt Borglund et al. (2009) räcker det inte bara med att upprätthålla en intern CSR-

kommunikation, CSR-arbetet bör även förmedlas externt till omvärlden (ibid.). Pernilla 

berättar att Handelsbanken kommunicerar CSR externt via främst årsredovisningar och 

internet. Chapple och Moon (2005) samt Borglund et al. (2009) nämner bland annat 

årsredovisningar och internet som olika sätt att berätta för omvärlden om sitt CSR-arbete, 

utöver detta kan även hållbarhetsredovisningar finnas (ibid.), något som ingen av 

respondenterna har nämnt. Pernilla och Thomas berättar däremot att CSR förmedlas till 

intressenter även genom själva ansvarstagandet, det vill säga, om banken har något projekt 
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som involverar samhället visar de öppet genom sina uppdrag att banken tar ett socialt ansvar. 

Enligt Grankvist (2009) är all denna externa kommunikation en viktig del av CSR för att på så 

sätt öka allmänhetens förtroende och syn på företaget (ibid.).  

 

5.4 Företagsetik och värderingar 

 
Annika, Pernilla, Sven-Erik och Thomas anser att företagsetik innebär att samtliga 

medarbetare ska jobba och leva efter bankens befintliga värderingar och etiska normer. Sven-

Erik menar att detta oftast innebär att göra rätt saker, behandla alla lika och förtroligt. Denna 

åsikt är snarlik Winroth's (2003) mening som är att etik handlar om vad som är rätt respektive 

fel, gott respektive ont. Etiken står i grund för människors uppförande och agerande i olika 

situationer (Lewis, 1985; Winroth, 2003).  

 

Löhman och Steinholtz (2003) menar att en viktig del i ett strukturerat CSR-arbete är att 

identifiera och tydliggöra existerande värderingar (ibid.). Borglund (2009) menar också att 

CSR inte enbart är en extern process, utan även bör vara en del av företagets interna 

värderingar och etik (ibid.). Detta ser även vi tydligt i bankerna då Annika och Christina anser 

att företagsetik är en central del inom och en grundtanke bakom CSR, eftersom etik handlar 

om att värdera och agera rätt eller fel - vilket även ansvarstagandet går ut på. Sven-Erik är av 

samma åsikt, CSR-arbetet sker inom ramen av den etiska sfären då ansvarstagande handlar 

om att göra goda saker. Thomas menar att CSR och företagsetik är direkt relaterat till 

varandra eftersom hållbarheten är en viktig grund till bankens etik och värderingar. I det stora 

hela handlar både CSR och etik att värna om världen och människorna ur ett långsiktigt 

perspektiv, menar Thomas. Detta anser även Brytting (2005) som menar att företagsetik 

handlar om att som organisation ta ett etiskt ansvar som gynnar alla gemensamt (ibid.). Detta 

är något som alla våra respondenter är eniga om, att det är viktigt att medarbetare följer och 

rättar sig efter de interna värderingarna. Annika och Thomas menar att det underlättar 

samarbete och främjar god arbetsmiljö. Pernilla anser att värderingarna måste finnas i varje 

enskild medarbetares medvetande för att banken ska kunna föra över sitt budskap till 

omvärlden. Graafland et al. (2003) anser att det krävs att samtliga medarbetare agerar utifrån 

företagets värderingar för ett lyckat CSR-arbete. Därför har det blivit allt viktigare för 

företagsledningar att integrera etik i företagets struktur (Graafland et al., 2003).  

 

För samtliga våra respondenter är diskussioner och dialoger det främsta redskapet för att se 

till att bankens värderingar når ut till de anställda. Detta är något som Driscoll och Hoffman 

(2000) poängterar; genom att som ledare diskutera med medarbetarna och förklara etikens 

innebörd för dem kan en etisk medvetenhet uppnås. Thomas anser att varje chefs ansvar är att 

belysa och diskutera etikpolicy, ständiga dialoger är vitala för att medarbetare ska förstå 

bankens etik och arbetssätt. Ett annat sätt, berättar Annika, är att ha utvärderingar av varje 

medarbetare och föra utvecklingssamtal över hur medarbetarna sköter sig i sitt beteende. 

Sven-Erik anser att en diskussion kring etik och värderingar kan motivera medarbetarna till att 

ta dessa initiativ. Även Pernilla berättar att många dialoger förs kring Handelsbankens medel 

och mål för att medarbetarna ska få en förståelse för dessa.  

 

5.5 Ledarskap 
 

Idag bör chefer engagera sig i frågor som inte enbart är helt affärsrelaterade, det vill säga 

frågor som rör bland annat socialt ansvar (Freeman & Welamuri, 2005). I de fyra svenska 

storbankerna är detta en självklarhet för cheferna. Thomas anser att det är han som har den 

centrala rollen när det gäller CSR-arbetet på Swedbanks kontor i Halmstad. Det är hans 
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uppgift att driva CSR-frågor framåt och motivera alla medarbetare till ett aktivt CSR-arbete. 

Även Annika och Pernilla berättar att de kan påverkar riktlinjer för CSR då det är de, 

tillsammans med kontorets ledningsgrupp, som styr över samtliga frågor. Sven-Erik håller 

med om att han genom sin position som ledare kan påverka CSR-arbetet. Detta kan stärkas 

med att Waldman och Siegel (2008) anser att det är upp till företagsledare att vidta initiativ, 

beslut och åtgärder och därmed kan ledare påverka förverkligande av CSR-arbete (ibid.).  

 

5.5.1 Värderingsstyrt ledarskap 

 

Värderingsstyrt ledarskap går ut på att ledaren leder med värderingar och genom att påverka 

medarbetarnas synsätt på värderingar kan ledaren motivera dem till bättre prestation och 

resultat (Gilliland et al., 2003). Detta är något som Pernilla berättar om, att Handelsbankens 

VD har skrivit en bok som kan ses som riktlinjer för hur alla anställda ska tänka och agera. 

Genom att Pernilla själv arbetar utifrån de värderingar som bestämts försöker hon influera på 

medarbetarna så att de ska arbeta på samma sätt. På liknande sätt menar Driscoll och Hoffman 

(2000) att ledare måste föregå som goda exempel för att påverka på sina medarbetares 

värderingar, eftersom handlingar talar mer än ord. Det handlar om att som ledare tydligt 

handla och agera utifrån värderingarna (ibid.). Här ser vi ytterligare en koppling till vad Sven-

Erik och Annika lägger stor tyngd på, nämligen att de själva lever efter bankernas etik och 

värderingar. Annika menar att medarbetare påverkas främst av vad ledaren själv gör, och inte 

vad denne säger bör göras. Thomas är inte lika tydliga i att uttrycka det på detta sätt, men talar 

om vikten av att utarbeta samt fastställa riktlinjer och mål som han därefter applicerar i sin 

ledarskapsroll för att på så sätt även influera sina medarbetare. Även Löhman och Steinholtz 

(2003) menar att en ledare bör ha ett stort och uppriktigt engagemang för att medarbetarna ska 

tro på och följa de uppsatta värderingarna (ibid.).  

 

Ett värderingsstyrt ledarskap är uppbyggt av relationer, känslor och val (Driscoll & Hoffman, 

2000). Relationer handlar om att ledaren ser till att skapa en enighet när det kommer till 

värderingar så att medarbetarna får samma engagemang för det som ledaren har. Detta kan 

uppnås genom att ge medarbetarna möjligheter och förutsättningar för att vilja anta företagets 

värderingar som sina egna (ibid.). Pernilla, Sven-Erik, Annika och Thomas håller med om 

detta och anser att kommunikationer och dialoger är en viktig förutsättning för att kunna 

förmedla värderingar vidare. Pernilla och Sven-Erik menar att dialoger kring värderingar är 

viktiga för att medarbetarna ska få en förståelse för dessa. Först då kan de ge medarbetarna 

initiativ till att anta, anpassa sig och engagera sig efter värderingarna. Annika anser att 

diskussioner och dialoger är väsentliga för att överhuvudtaget hålla värderingarna levande. 

Thomas ser till att påverka medarbetarnas synsätt på värderingar genom olika typer av möten 

och grupparbeten där dessa frågor diskuteras.  

 

Slutligen är det viktigt enligt Driscoll och Hoffman (2000) att medarbetaren själv väljer att 

anta organisationens värderingar som sina egna, det vill säga av fri vilja och inte på grund av 

att de måste. Endast på så sätt kan engagemanget vara uppriktigt (ibid.). Sven-Erik och 

Thomas håller inte riktigt med utan anser att en anställd måste ha någorlunda samma 

värderingar som banken för att överhuvudtaget kunna fortsätta jobba där.  

 

5.5.2 Deltagande ledarskap 

 

Annika strävar efter att låta sina medarbetare genomföra affärer själva och fatta beslut på egen 

hand, men hon finns där som stöd för att bolla idéer och lösningar om det skulle behövas. 

Sven-Erik ser sig själv som en ledare som strävar efter att göra medarbetarna delaktiga. Han 
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jobbar mycket med samspel och för diskussioner i grupper för att komma fram till bra beslut 

gemensamt med sina medarbetare. Detta är ett deltagande ledarskap som enligt Yukl (2006) 

innebär olika typer av beslutsfattande som tillåter de anställda att ta vara delaktiga i beslut 

(ibid.). Annikas främsta roll som ledare är att inspirera sina medarbetare och få dem att känna 

ansvar och växa. Detta gör hon bland annat genom att vara engagerad och delaktig. Annika 

menar dock att det är svårt att hitta en balans mellan att både vara delaktig och samtidigt låta 

medarbetarna få ta eget ansvar genom att arbeta själva. Till viss del stämmer detta med vad 

Hersey et al. (1996) säger, att när ledaren utövar ett deltagande ledarskap innebär det att 

ledaren inte längre behöver ge direktiv men ska finnas där och ta del i arbetsuppgifterna samt 

stödja och uppmuntra sina medarbetare. Arbetsuppgifter delegeras ut men samtidigt hålls 

ledaren uppdaterad och deltar i arbetsprocessen (ibid.). Enligt Annika är denna balans dock 

svår. Även Sven-Erik stödjer sina medarbetare genom att agera som coach och om det uppstår 

problem på vägen är han där och stöttar. Det är lätt att få tag på Sven-Erik, han anser sig själv 

vara väldigt lättillgänglig som ledare. Thomas tycker att det är en svår utmaning att skapa 

delaktighet bland alla anställda och dessutom skapa en tydlig förståelse om vart 

organisationen är på väg. Han anser att kraven som ställs i arbetet ofta är höga, det ska gå fort, 

men ibland upplever Thomas att han måste sakta ner för att medarbetarna ska kunna vara 

delaktiga. Om han som ledare vet och kan någonting som ska förverkligas måste han låta 

medarbetarna få en stund att fundera kring det för att på ett bättre sätt vara delaktiga.  

 

5.5.3 Delegerande ledarskap 

 

Sven-Erik, Annika och Thomas är ledare som gärna vill göra sina medarbetare delaktiga i 

arbetet, och alla tre använder sig därför helt eller delvis av en delegerande ledarstil. Enligt 

Taylor (1987) innebär delegering att ledaren tilldelar arbetsuppgifter till sina medarbetare 

(ibid.). Det är ett sätt att få arbetsuppgifter gjorda genom andra (Lemberg, 2008). Sven-Erik 

instämmer och menar att det kan finnas medarbetare som kan göra ett visst arbete bättre än en 

själv, och då är det effektivare att delegera ut arbetet till den medarbetaren. Även Yukl (2006) 

anser att detta kan höja kvaliteten på arbetet eftersom fler människor, som kanske besitter 

annorlunda kunskap och idéer, blir involverade. Thomas och Annika menar att delegering är 

viktigt för att medarbetarna ska få ta ett eget ansvar och genom detta kan de utvecklas och 

växa. Deras åsikt stämmer överens med teorin då Yukl (2006) samt Hersey et al. (1996) anser 

att genom att medarbetarna delegeras ut ansvar ökar deras motivation samt kan de känna 

engagemang och stärka sin självkänsla. Enligt Yukl (2006) beror detta på att medarbetarna får 

möjlighet att bestämma över sina arbetsroller, vara med och påverka beslut samt fullfölja 

meningsfullt arbete vilket gör att de känner sig viktiga (ibid.). Vi ser här en koppling till vad 

både Annika och Sven-Erik tycker, att det är spännande att se sina medarbetare genomföra ett 

gott arbete och veta att de har varit en del av det utan att egentligen ha utfört jobbet själva.  

 

5.5.4 Transformellt ledarskap 

 

Pernilla anser att ledarskap handlar om att ta tillvara sina medarbetares intressen så att de kan 

få jobba och utvecklas med det som de brinner för. Även Annika håller med om att ledarskap 

handlar om att få andra människor att ständigt utvecklas och växa, något en ledare kan göra 

genom att skapa möjligheter för medarbetarna enligt Pernilla. Detta ser vi som transformellt 

ledarskap då Bass (1985) menar att det är ett ledarskap där medarbetarna inspireras till att 

sträva efter högre mål och höja sig själva över sina förväntningar (ibid.). Samtliga av våra 

respondenter, även Sven-Erik och Thomas, utövar sig av transformellt ledarskap, dock på 

olika sätt. Enligt Bass och Avolio (1994) finns det fyra olika sätt som ledare kan utöva 

transformellt ledarskap - idealiserande inflytande, inspirerande motivation, intellektuell 



44 
 

stimulans och individualiserad behandling (ibid.). Vi har upptäckt att det mest förekommande, 

som samtliga respondenter i hög grad använder sig av är intellektuell stimulans. Detta handlar 

enligt Bass et al. (1994) om att stimulera medarbetarna till kreativt nytänkande och uppmuntra 

dem att ifrågasätta gamla föreställningar för att de ska utvecklas, förstå komplexa problem ur 

ett nytt perspektiv och komma med nya lösningar och idéer (ibid.). Pernilla är positiv till 

förändringar och anser att det är viktigt för att ständigt utveckla banken. Genom att stödja och 

uppmuntra sina medarbetare till att tänka stort och kreativt kan de ständigt komma med 

nytänkande och nya lösningar. Ett sätt för Sven-Erik att främja nytänkande i banken är genom 

att vara kreativ. Sven-Erik använder sig av olika "verktyg" såsom målningar för att uttrycka 

sig själv och exemplifiera saker på annorlunda sätt. Genom dessa kan medarbetarna influeras 

och få nya idéer vilket leder till stort nytänkande. Annika strävar efter att låta sina 

medarbetare sköta sina affärer på egen hand och fatta egna beslut för att kunna utvecklas, 

växa och upptäcka nya lösningar. Även Thomas stimulerar sina medarbetare till nytänkande 

på liknande sätt som Annika. Trots att han som ledare kanske redan vet någonting och redan 

har en lösning på något som ska förverkligas så låter han medarbetarna reflektera över det 

själva för att komma med egna idéer. Enligt Waldman et al. (2006) har intellektuell stimulans 

hos ledare även en positiv påverkan på CSR då ledaren kan uppmuntra medarbetarna att tänka 

på CSR utifrån nya perspektiv (ibid.). Thomas menar att det är han tillsammans med 

medarbetarna som är det viktiga. Genom att involvera och uppmuntra sina medarbetare inom 

CSR-arbetet kan de få en djupare förståelse för det, vilket driver CSR-arbetet framåt.  

 

Trots att Annika låter sina medarbetare sköta affärer och fatta egna beslut anser hon att det är 

viktigt att hon finns som stöd. Det handlar om att vara tillgänglig och bolla idéer med 

medarbetarna. Tillgänglighet är även något som Thomas strävar efter. Han försöker ständigt 

finnas till hands och föra dialoger, både kring lättare och svårare frågor. Även Pernilla och 

Sven-Erik talar om vikten av att stödja och coacha sina medarbetare. Enligt Bass et al. (1994) 

kallas detta för individualiserad behandling och innebär att ledaren agerar som en mentor och 

coach och ägnar sin uppmärksamhet mot medarbetarnas behov (ibid.). Ledaren försöker alltså 

stötta sina anställda så gott de går för att de ska nå en hög prestationsförmåga (Burns, 1978).  

 

De två övriga delarna av transformellt ledarskap (idealiserande inflytande och inspirerande 

motivation) förekommer också, men inte i lika hög grad, i respondenternas ledarskap. Pernilla 

anser att gott ledarskap går ut på att ta tillvara medarbetarnas intressen och skapa tillfällen så 

att de kan jobba med det som de brinner för. Detta kan ses som inspirerande motivation, vilket 

enligt Bass et al. (1994) handlar om att motivera sina anställda och bidra till deras presterande 

(ibid.). En ledare kan göra detta genom att skapa visioner i vilka medarbetarna kan identifiera 

sig med (Bass & Riggio, 2006). Dock har Pernilla inte haft konkreta exempel på hur hon 

motiverar. Däremot berättar Sven-Erik att ett sätt att motivera medarbetare till att kämpa mer 

och satsa högre är att ge beröm. Om en medarbetare exempelvis gör något gott inom ramen 

för CSR kan han ge beröm för det och därmed motivera andra medarbetare att engagera sig 

ännu mer i frågan. Varken Thomas eller Annika har uttryckt sig kring detta. Annika strävar 

dock efter att vara en god förebild genom att leva efter det som banken förespråkar. Hon tror 

att det även är ett sätt att engagera medarbetare i CSR. Genom att själv följa bankens 

principer, värderingar och riktlinjer kan hon inspirera sina medarbetare. Detta kallas enligt 

Bass et al. (1994) för idealiserande inflytande, vilket innebär att ledaren beter sig på ett sätt 

som gör att medarbetarna ser ledaren som en förebild (ibid.). På så sätt får ledaren respekt och 

slagkraft i sitt inflytande och kan påverka medarbetarnas beteende (Bass & Riggio, 2006). 

Detta kan även ses i Sven-Eriks tankesätt då han försöker upprätthålla en viss bild av sig själv 

i medarbetarnas ögon. Han exemplifierar att han kan följa med ut och ta en öl en kväll, men 

han går inte hem sist av alla utan i lagom tid för att behålla en viss roll och status.  
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6. Slutdiskussion 
 

I det här avslutande kapitlet besvarar vi vår problemformulering och diskuterar våra 

slutsatser som studien har resulterat i. Slutligen ger vi förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion 
 

Vår avsikt med den här studien var att uppfylla vårt syfte och besvara vår problemformulering 

som lyder: Hur kan ledarskap inom svenska storbanker påverka CSR-arbete? 

 

Syftet var att undersöka huruvida ledare inom svenska storbanker kan använda sitt ledarskap 

till att påverka CSR-arbete. Genom att undersöka hur ledare i banker utövar sitt ledarskap 

samt deras intresse för CSR ville vi skapa en förståelse för om och hur ledarskap kan skapa 

förutsättningar för ett hållbart ansvarstagande. Vidare ville vi ta reda på vilka dessa 

förutsättningar är. Vi inriktade oss på finansvärlden och begränsade oss till svenska 

storbanker i Halmstad. 

 

Det finns en tydlig koppling mellan de svenska storbankernas CSR-arbete. Samtliga banker 

uppfyller och tar ett likartat ansvar inom de tre ansvarsområdena. Dessutom är arbetssättet 

och utsträckningen av CSR strukturerat på ett liknande sätt Att det finns många likheter 

mellan bankernas CSR-arbete kan förklaras av att de alla bör anpassa sig efter både lagar som 

reglerar verksamheten, men även krav som allmänheten ställer på banksektorn. Vi har dock 

inte upplevt ett brinnande, äkta engagemang eller intresse för CSR. CSR-arbetet finns där som 

en integrerad del av verksamheten, men det har förekommit i bland annat yttranden som att 

CSR-arbetet främst finns till för att behålla en viss image att det är ett mer påtvingat snarare 

än frivilligt engagemang. Vi fick en känsla av att mycket av det bankerna gör inom CSR, gör 

de för att samhället förväntar sig det och för att konkurrenterna gör det. Frågan är hur väl 

bankernas övriga medarbetare faktiskt känner till begreppet CSR samt vad det innebär och 

står för, då risken finns att de överhuvudtaget inte är medvetna om att bankens goda 

handlingar och åtgärder är ett CSR-arbete. I sådana fall är detta ett problem som kan leda till 

att CSR-arbetet försvinner helt eller delvis i framtiden så fort bankerna uppnår ett visst mål 

med det. Vi tror dock inte att detta kommer ske då förutsättningarna och intentionerna är 

goda. Det som vi däremot anser kan krävas för att CSR-arbetet ska bli mer påtagligt och 

därmed hållbart i längden är att utveckla förståelsen för CSR inom bankerna. Då det både 

skulle vara kostsamt och kräva mycket tid att utbilda samtliga medarbetare inom CSR anser vi 

att en ledare här kan använda sitt ledarskap som genväg. Ett sätt är att ledaren ökar sin 

förståelse för CSR genom exempelvis föreläsningar eller utbildningar, för att därefter kunna 

engagera sina medarbetare och överföra sin kunskap till dem genom exempelvis interna 

workshops. Några andra sätt till hur ledarskapet kan användas för att påverka CSR-arbetet 

presenteras vidare i diskussionen nedan.   

 

Vi har kommit fram till att kommunikation är grunden för ett fungerande CSR-arbete. Våra 

respondenter är överens om att det är betydelsefullt med en intern CSR-kommunikation för att 

kunna engagera samtliga medarbetare och driva CSR-arbetet framåt. Däremot tolkar vi att det 

inte är lika mycket fokus på den externa CSR-kommunikationen. I vår analys har det alltså 

framkommit att kommunikationen är viktigt, det är i princip en förutsättning för ett 

fungerande CSR-arbete. Frågan är hur väl ledarna använder sig av kommunikationen samt hur 

de på ett bättre sätt kan använda sig av den. Genom att ledaren för dialoger och pratar öppet 

om CSR skapas en djupare förståelse och medvetenhet för ansvarstagandet inom banken. Vi 
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anser alltså inte att det är tillräckligt att meddela medarbetarna genom intranät eller möten att 

banken exempelvis har startat ett samhällsprojekt och att det är viktigt, vilket övervägande är 

så i nuläget. Ledaren måste använda kommunikationen på ett bättre sätt och skapa dialoger för 

att kunna få samtliga medarbetare att förstå varför det är viktigt och vad CSR innebär. Det 

idealiska hade varit att genom workshops, seminarier eller interna föreläsningar involvera alla 

medarbetare för att på så sätt kunna skapa dialoger samt öka deras medvetenhet och därmed 

engagemang.  

 

Studien har tydliggjort för oss att bankernas ansvarstagande även handlar om att ha en god 

grund i form av tydlig företagsetik och värderingar. Graafland et al. (2003) menar att ett 

lyckat CSR-arbete kräver att samtliga medarbetare agerar i enlighet med företagets 

värderingar. Vår uppfattning är att CSR i grund och botten handlar om rätt och fel, vilket även 

etik går ut på. Det är därför viktigt att värderingar och fungerande företagsetik finns 

integrerade i bankerna samt att dessa samspelar med CSR-arbetet för att CSR ska byggas upp 

och fungera även på lång sikt. Vi har noterat att värderingsstyrt ledarskap inte medvetet 

används som en ledarstil, men det har framkommit att samtliga respondenter mer eller mindre 

leder med värderingar och bär med sig värderingarna i tankesättet. De eftersträvar att 

värderingarna ska genomsyra banken och nå ut till de anställda, vilket vi kan se som en grund 

till CSR. Det har emellertid framgått i studien att chefer ofta anser att medarbetare mer eller 

mindre måste anta en organisations befintliga värderingar, annars passar han/hon inte in där. 

Vi ser på den här sortens inställning på samma sätt som CSR-arbetet: något som är påtvingat 

snarare än frivilligt kommer förmodligen inte hålla i längden. Ledaren bör istället även här 

använda sig av främst kommunikation för att öka förståelsen, men också av ett värderingsstyrt 

och tranformellt ledarskap för att inspirera medarbetare till att helhjärtat anta värderingarna.  

 

Vi har sett ett tydligt mönster i hur transformellt ledarskap kan användas för att främja CSR-

arbete, vilket stämmer överens med teorin om att det finns ett positivt samband mellan 

transformellt ledarskap och företagens sociala ansvar (Waldman et al., 2006). Det som 

framkom under intervjuerna om respondenternas ledarskap kunde vi koppla till ett 

transformellt ledarskap, trots att respondenterna själva inte var medvetna om att det just var 

ett transformellt ledarskap de utövade. Genom att en ledare utövar intellektuell stimulans, det 

vill säga uppmuntrar till ett kreativt tänkande och motiverar medarbetarna till att prestera över 

sin egen förmåga, kan även CSR utvecklas och förstås bättre av medarbetarna. För att uppnå 

intellektuell stimulans krävs det att ledaren coachar och stödjer sina medarbetare och förstår 

deras behov (individualiserad behandling). Även idealiserande inflytande och inspirerande 

motivation är två aspekter som kan främja CSR-arbetet, dock används inte dessa i lika hög 

utsträckning i bankerna. Genom att ledaren själv tydligt visar att CSR-arbetet är viktigt och 

agerar på ett sätt som gör att medarbetarna ser ledaren som förebild kan detta öka initiativen 

för CSR och öppna upp nya ögon bland medarbetarna. Vi kan sammanfattat säga att en 

transformell ledare genom sitt beteende kan driva CSR framåt. Det är sannolikt att 

medarbetare kommer beundra en sådan ledare och därmed inspireras eftersom ledarens 

visioner då bygger på värden som står för något; rättvisa, altruism och humana föreställningar. 

Detta resonemang bygger på antagandet att en sådan transformell ledare leder med 

värderingar som i sin tur väcker CSR till liv. Vi har redan fastställt att respondenterna inte 

själva var riktigt medvetna om sitt transformella ledarskap. För att det transformella 

ledarskapet ska kunna ha genomslagskraft och vara ett redskap som används i 

framåtskridandet av CSR bör det vara något som i större utsträckning används medvetet. En 

ledare som känner till det transformella ledarskapet och samtliga sätt som kan användas för att 

motivera sina medarbetare till ökad prestationsnivå kommer sannolikt använda detta på ett 
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bättre sätt. Det krävs alltså att ledaren analyserar och reflekterar kring sitt ledarskap för att 

kunna hitta nya vägar och sätt att uppnå CSR-mål på.  

 

En lika tydlig koppling kan vi inte finna mellan CSR och deltagande samt delegerande 

ledarskap. Dessa två ledarstilar använder sig respondenterna främst av i sitt ledarskap, men 

det har i vår analys inte framkommit att detta är något som kan påverka CSR-arbete.  

 

Slutligen vill vi framför vårt konstaterande att den huvudsakliga teorin om kritiken mot CSR 

inte stämmer överens med verkligheten. Kritiken är i huvudsak enligt Friedman (1970) att 

företagarnas enda uppgift är att maximera vinsten, inte att slösa resurser på samhälleliga 

frågor. I bankerna upplevs det dock inte att det finns något negativt med CSR-arbete eller att 

lönsamheten hämmas. CSR kan istället ses som en fördel för lönsamheten, både genom att det 

skapar konkurrensfördelar och sparar in pengar genom att ta hänsyn till exempelvis energi och 

återvinning. Vi har dock en hypotes om att kritiken möjligtvis kan öka i framtiden när 

fenomenet CSR blir mer etablerat och välkänt i näringsliv och samhälle. Först när det tydligt 

går att se och jämföra hur CSR har utvecklats och vilka nackdelar respektive fördelar det har 

medfört finns det en risk att företag även ser negativa aspekter med ansvarstagandet.  

 

6.1.1 Slutsatser 

 

Hur kan ledarskap inom svenska storbanker påverka CSR-arbete? 

 

 Ledarskapet kan inom svenska storbanker påverka CSR-arbetet genom att ledaren 

använder sig av tre faktorer: kommunikation, värderingar och transformellt ledarskap.  

 

 För att CSR-arbetet ska hålla i längden och bli mer påtagligt för samtliga medarbetare 

krävs det en ökad förståelse för CSR. Detta kan uppnås genom öppna dialoger, 

seminarier, workshops, interna föreläsningar eller dylikt.  

 

 En god grund till CSR är företagsetik och värderingar då dessa på ett tydligt sätt kan 

konkretisera vad som är moraliskt rätt och fel, vilket även CSR handlar om. 

 

 Transformellt ledarskap är ett incitament för ökad motivation, nytänkande och 

framåtskridande hos medarbetare. Ledarstilen kan således användas för att även öka 

medarbetarnas engagemang och medvetenhet för CSR.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Vi har funnit vår studie väldigt intresseväckande och under processens gång har vi fått upp 

ögonen för nya idéer och infallsvinklar till fortsatta studier. Till att börja med nämnde vi i 

slutdiskussionen att vi inte fann någon koppling mellan CSR och deltagande samt delegerande 

ledarskap. Vi förkastar inte idén om att det kan finnas en koppling även mellan dessa 

ledarstilar och CSR. Det intressanta hade varit att undersöka om ledaren även genom 

delaktighet och delegering på något sätt kan påverka CSR-arbetet. 

 

Vidare har vi koncentrerat oss på chefernas perspektiv, synsätt och funderingar - men hur ser 

de anställda på CSR? Den här studien hade kunnat utökas och fördjupas om vi hade undersökt 

frågan även ur de anställdas perspektiv då de hade kunnat ge oss en bra bild av hur de 

uppfattar kommunikation, värderingar och ledarskap i koppling till CSR. På grund av vår 

begränsade forskningstid var detta dock inte genomförbart. Därför är det ett förslag till vidare 
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forskning att ta hänsyn till medarbetarna - vet de överhuvudtaget om att företaget de arbetar i 

har ett utvecklat CSR-arbete?  

 

Det skulle även vara av intresse att undersöka om ledarskapet kan påverka CSR i andra 

branscher än finansbranschen, samt på vilket sätt. Utfallet torde bli annorlunda om vi 

undersökt andra tjänste- eller produktföretag. Skillnader kan även finnas i små, medelstora 

och stora företag. Exempelvis kan vi tänka oss att en ledare arbetar närmare sina anställda i ett 

mindre företag än i en jätte på marknaden. Är relationen mellan ledare och medarbetare av 

någon signifikant betydelse? Hur kan detta påverka sambandet mellan ledarskap och CSR? 

Något annat att fördjupa sig i är huruvida ledarnas erfarenhet är av intresse. Alla våra 

respondenter har haft långa chefspositioner och de flesta har även arbetat inom finanssektorn 

länge. Därför har vi inte kunnat se om det hade haft någon betydelse om en ledare haft mindre 

erfarenhet av ledarskap. Hade han/hon arbetat på ett annorlunda sätt? Förutom att våra 

respondenter har haft en lång chefsposition är samtliga i medelåldern. Har åldern någon 

betydelse? Hur förhåller sig yngre ledare till CSR? Det hade även varit av intresse att 

undersöka företag som faktiskt har hållbarhetschefer vars arbetsuppgifter nästan enbart är 

CSR-relaterade. Hur arbetar dessa chefer med att genom sin position samt sitt ledarskap 

påverka CSR-arbete och är det något som i så fall kan appliceras på en annan chefs ledarskap? 

 

Vårt teoretiska och empiriska material är av övergripande karaktär och vi har således inte 

fördjupat oss i de olika faktorerna kommunikation, värderingar och ledarstilar. Att gå på 

djupet inom de olika delarna skulle på ett bättre sätt kunna konkretisera hur dessa kan 

användas för CSR-arbete. Ett exempel är att fokusera på etiken och då grundligt undersöka 

hur värderingar integreras i verksamheten, hur medarbetarna ser på dessa, hur de upplevs och 

på vilket sätt de sammansmälter med CSR-arbetet. Något vi har reflekterat kring när det 

kommer till detta är företag med stark företagskultur och välkända uppförandekoder, 

exempelvis IKEA. Där hade det varit spännande att utföra en enskild fallstudie och ingående 

granska huruvida företagets starka värdegrund kan främja CSR-arbete. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Källförteckning 
 

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2008). Förändringsarbete i organisationer - om att utveckla 

företagskulturer. Malmö: Liber.  
 
Ammenberg, J. (2004). Miljömanagement. Lund: Studentlitteratur. 

 

Avolio, B. J., Waldman, D. A., & Yammarino, F. J. (1991). Leading in the 1990s: the four I's 

of transformational leadership. Journal of European Industrial Training, 14(4), 9-16.  

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: The Free 

Press. Adicision af Macmillan, Inc. 

 

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness through 

Transformational Leadership. Thousand Oaks, CA: SAGE publications. 

 

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd Ed.). New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berggren, C., Gillström, L., Gillström L., & Östling B. (2009). Praktisk ledarskap - en bok 

om hur man gör när man leder människor. Malmö: Liber Ekonomi. 

 

Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why and how 

consumers respond to corporate social initiatives. California Management Review, 47(1), 9-

24.  

 

Borglund, T., De Geer, H., & Hallvarsson, M. (2009) Värdeskapande CSR. Hur företag tar 

socialt ansvar. Falun: Scandbook.  

 

Brundtlandrapporten. (1987). Our Common Future. World Commission on Environment and 

Development. Oxford: Oxford University Press. 

 

Brytting, T. (2005). Företagsetik. Malmö: Liber AB. 

 

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 

 

Canea. (2011). Nedladdad mars 16, 2011, från Canea. Webbsida: http://www.canea.se  

 

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. 

 

Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. 

Business & Society, 38(3), 268-295. 

 

Chapple, W., & Moon, J. (2005). Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia. A Seven-

Country Study of CSR Web Site Reporting. Business & Society, 44(4), 415-441. 



50 
 

Childhood. (2011). Nedladdad mars 16, 2011, från Childhood. Webbsida: 

http://www.childhood.se  

 

Commission of the European Communities. (2001). Green Paper on Promoting a European 

Framework for Corporate Social Responsibility. COM(2001) 366 final, Brussels. 

 

CSR i Praktiken. (2011). Nedladdad mars 16, 2011, från CSR i Praktiken. Webbsida: 

http://csripraktiken.se 

 

CSR Sweden. (2011). Nedladdad mars 16, 2011, från CSR Sweden. Webbsida: 

http://www.csrsweden.se/  

 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Doane, D. (2005). The Myth of CSR - The problem with assuming that companies can do 

well while also doing good is that markets don’t really work that way. Stanford Social 

Innovation Review, Fall 2005, 23-29. 

 

Driscoll, D-M., & Hoffman, W-M. (2000). Ethics Matters. How to Implement Values-Driven 

Management. Waltham, MA: Center for Business Ethics.  

 

Drogendijk, R. (2009). Writing a thesis at the Bachelor or Master level. Uppsala Universitet: 

Företagsekonomiska institutionen. 

 

ECPAT. (2011). Nedladdad mars 16, 2011, från ECPAT. Webbsida: http://www.ecpat.se 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  

 

Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 

Liber AB. 

 

Eriksson, P. (2007). Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och 

organisation. Malmö: Liber AB. 

 

Equadator Principles. (2011). Nedladdad maj 7, 2011, från Equadator Principles. Webbsida: 

http://www.equator-principles.com  

  

Finansinspektionen. (2008). Uppdatering av läget i det finansiella systemet. Nedladdad april 

15, 2011, från Finansinspektionen. Webbsida: 

http://www.fi.se/Utredningar/Skrivelser/Listan/Uppdatering-av-laget-i-det-finansiella 

systemet 

 

Fredriksson, M. (2008). Företags ansvar/marknadens retorik. En analys av företags 

strategiska kommunikationsarbete. Göteborg: Livréna AB. 

 

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A stakeholder approach. Boston: Pitman 

Publishing. 

 



51 
 

Freeman, R-E., & Velamuri, S-R. (2005). A New Approach to CSR: Company Stakeholder 

Responsibility. Nedladdad april 12, 2011, från WellnessWeb. Webbsida: 

http://wellweb.org/Files/Dokumenter/PDF/Freeman2.pdf 

 

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New 

York Times Magazine, September 13.  

 

Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the 

Territory. Journal of Business Ethics, 53, 51-71. 

 

Gilliland, S. W., Steiner, D. D., & Skarlicki, D. P. (2003). Emerging perspectives on values in 

organizations. Greenwich: Information Age Publishing Inc.  

 

Graafland, J., van de Ven, B., & Stoffele, N. (2003). Strategies and Instruments for 

Organising CSR by Small and Large Business in the Netherlands. Journal of Business Ethics, 

47, 45-60. 

 

Grafström, M., Göthberg P., & Windell, K. (2008). CSR: Företagsansvar i förändring. 

Malmö: Liber AB. 

 

Grankvist, P. (2009). CSR i praktiken. Hur företaget kan jobba med hållbarhet för att tjäna 

pengar. Malmö: Liber AB. 

 

Halmstads Näringsliv. (2011). Nedladdad maj 20, 2011, från Halmstads Näringsliv. 

Webbsida: http://www.halmstadsnaringsliv.se/website1/1.0.1.0/19/1 

 

Handelsbanken, Årsredovisning. (2010). 2010 Årsredovisning. Nedladdad april 3, 2011, från 

Handelsbanken. Webbsida:  

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_10_sv_

ar/$file/hb10sv_medfoto.pdf  

 

Handelsbanken. (2011). Nedladdad april 3, 2011, från Handelsbanken. Webbsida:  

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_historia_hb

_dec05_sv/$file/historia_shb_dec05_sv.pdf  

 

Hemingway, C-A., & Maclagan, W. (2004). Manager's Personal Values as Drivers of 

Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 50, 33-44. 

 

Hersey P., Blanchard K. H., & Johnson D. E. (1996). Management of organizational 

behavior. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 

 

Holme, I. M, & Solvang, B.K. (1997) Forskningmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ingves, S. (2009). Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit. Nedladdad februari 

11, 2011, från Sveriges Riksbank. Webbsida:  

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2009/090929_sv.pdf 

 



52 
 

Isaksson, R., & Hallencreutz, J. (2008). The Measurement System Resource as Support for 

Sustainable Change. The international journal of knowledge, culture and change 

management, 8(1), 265-274. 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur.  

 

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jeffs, C. (2008). Strategic Management (1th Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE publications. 

 

Jensen, M. C. (2000). A Theory of the firm - Governance, Residual claims and organizational 

forms. Cambridge: Harvard University Press. 

 

Jones, T. (1995). Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics. 

Academy of Management Review, 20(2), 404-437. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, L-O., & Ljungdahl, F. (2008). Licens to Operate. CSR och hållbarhetsredovisning i 

praktiken. Falun: Scandbook. 

 

Lemberg, P. (2008). Too much to do: Four keys to effective delegating. Nonprofit World, 

26(1), 21-22. 

 

Lewis, P-V. (1985). Defining 'Business Ethics': Like Nailing Jello to a Wall. Journal of 

Business Ethics, 4, 377-383. 

 

Löhman, O., & Steinholtz, D. (2003). Det Ansvarsfulla företaget: Corporate Social 

responsibility i praktiken. Stockholm: Ekerlids Förlag. 

 

Maignan, I., Ferrell, O. C., & Hult, G. T. M. (1999). Corporate citizenship: cultural 

antecedents and business benefits. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 455–

469. 

 

McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A theory of the firm 

perspective. Academy of Management Review, 26(1), 117-127. 

 

Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Moir, L. (2001). What do we mean by corporate social responsibility? Corporate 

Governance, 1(2), 16-22.  

 

Morsing, M., & Beckmann, S-C. (2006). Strategic CSR Communication. Köpenhamn: DJØF 

Publishing. 

 

Nordea. (2011). Nedladdad april 3, 2011, från Nordea. Webbsida: 

http://www.nordea.com/Om+Nordea/Koncernen+i+%C3%B6versikt/Nordeas+historia/Norde

a+bildas/54482.html 



53 
 

Northouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks, CA: SAGE 

publications. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pihl, H. (2007). Miljöekonomi för en hållbar utveckling. Stockholm: SNS Förlag. 

 

Philipson, S. (2004). Etik och företagskultur. Att leda med värden. Lund: Studentlitteratur.  

 

Porter, M-E., & Kramer, M-R. (2006). Strategy and society: The Link Between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvar Budsiness Review, 84(12), 76-92. 

 

Regionfakta. (2011). Nedladdad maj 20, 2011, från Regionfakta. Webbsida:  

http://www.regionfakta.com/Hallands-lan/Miljo 

 

Region Halland. (2011a). Nedladdad maj 20, 2011, från Region Halland. Webbsida:  

http://www.regionhalland.se  

 

Region Halland. (2011b) Nedladdad maj 20, 2011, från Region Halland. Webbsida:  

http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt - nedladdad maj 20, 211. 

 

SEB. (2011). Nedladdad april 1, 2011, från SEB. Webbsida: 

http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?lang=se  

 

SIS handbok 40:2005. (2005). CSR - Socialt ansvarstagande för företag. Stockholm: SIS 

Förlag. 

 

Sternberg, E. (1997). Just business - Business Ethics in action. London: Oxford University 

Press. 

 

Sully de Luque, M., Washburn, N. T., Waldman, D. A., & House, R. J. (2008). Unrequited 

profit: How stakeholder and economic values relate to subordinates' perceptions of leadership 

and firm performance. Administrative Science Quarterly, 53, 626–654. 

 

Svenska Bankföreningen. (2010). Bank- och finansstatistik. Nedladdad april 15, 2011, från 

Svenska Bankföreningen. Webbsida:  

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/bank_finansstatistik09%20ver2.pd

f/$file/bank_finansstatistik09%20ver2.pdf 

 

Sveriges Riksbank. (2009). Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit. Nedladdad 

februari 11, 2011, från Sveriges Riksbank. Webbsida:  

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2009/090929_sv.pdf -  

 

Swedbank. (2011). Nedladdad april 2, 2011, från Swedbank. Webbsida: 

http://www.swedbank.se/om-swedbank/index.htm 

 

Székely, F., & Knirsch, M. (2005). Responsible Leadership and Corporate Social 

Responsibility: Metrics for Sustainable Performance. European Management Journal, 23(6), 

628-647. 



54 
 

Taylor, L. H. (1987). Konsten att delegera. Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Tullberg, J. (2005). Reflections upon the responsive approach to corporate social 

responsibility. Business Ethics: A European Review, 14(3), 261-276. 

 

Van Marrewijk, M. (2003). Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: 

Between Agency and Communion. Journal of Business Ethics, 44, 95-105. 

 

Waddock, S., Bodwell, C., & Graves, S. (2002). Responsibility: The new business imperative. 

Academy of Management Executive, 16(2), 132-148. 

 

Waldman, D. A., Ramírez, G. G., House, R. J., & Puranam, P. (2001). Does leadership 

matter? CEO leadership attributes under conditions of perceived environmental uncertainty. 

Academy of Management Journal, 44(1), 134-143. 

 

Waldman, D. A., & Siegel, D. (2008). Defining the socially responsible leader. The 

Leadership Quarterly, 19(1), 117-131. 

 

Waldman, D. A., Siegel, D-S., & Javidan, M. (2006). Components of CEO Transformational 

Leadership and Corporate Social Responsibility. Journal of Management Studies, 43(8), 

1703-1725. 

 

Walsham, G. (1995). Interpretive case studies in IS research: nature and method. European 

Journal of Information Systems, 4(2), 74-81. 

 

Watson, T. J. (2001). In search of management - Culture, chaos and control in managerial 

work. London: Thomson Learning. 

 

Windsor, D. (2006). Corporate Social Responsibility: Three Key Approaches. Journal of 

Management Studies, 43(1), 93-114. 

 

Winroth, G. (2003). Etik och gott omdöme - inom bank och värdepappersbolag. Malmö: Liber 

Ekonomi. 

 

Wärneryd, B. (1993). Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och 

postenkäter. Örebro: SCB. 

 

Yukl, G. (2006). Leadership in organization. Sixth edition. Upper Saddle River, New Jersey: 

Pearson Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga - Intervjuguide 

 
Hej!  

  

(Datum) har vi bokat en intervju med Dig. För att Du ska känna dig förberedd och för att vi 

ska få ut så mycket som möjligt av intervjun kommer vi kort att berätta om vårt huvudsakliga 

syfte med vår studie. 

  

Corporate Social Responsibility betyder socialt ansvarstagande (hållbarhetsutveckling), 

vilket innebär att företag tar ett frivilligt, etiskt samhällsansvar utifrån tre aspekter: 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vår studie inriktar sig på svenska storbankers arbete 

med CSR och syftet är att undersöka hur och om ledarskapet kan påverka/främja CSR-

arbetet. Förutom att ställa frågor kring Er banks CSR-arbete och syn på CSR vill vi veta hur 

Du är som chef/ledare och om Din ledarposition är av någon betydelse för CSR-arbetet.  

 

För att vi på ett korrekt sätt ska kunna sammanställa empiri ser vi helst till att spela in 

intervjun (enbart för vårt eget bruk), om det är OK med Dig. Vi undrar även om vi vid ett 

senare tillfälle skulle kunna återkomma med någon kompletterande fråga vid behov. 

  

MVH  

Enida Sljivo och Malin Gustrin, studenter vid högskolan i Halmstad 

 
Bakgrund (om respondenten och banken) 

 

1. Berätta lite om Dig själv. 

 

 Namn? 

 Vilken yrkesbefattning har Du inom banken och hur länge har Du haft den? 

 Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

2. Berätta lite om banken?  

 

 Hur många anställda har banken? 

 Hur mycket omsätter banken per år? 

 

Corporate Social Responsibility 

 

3. Vad innebär CSR för dig? Vad tycker Du att banken har för ansvar som företag 

gentemot samhället?  

 

4. Berätta om vad bankens ansvarstagande går ut på och hur det fungerar i helhet. 

  

 Vilka åtgärder tar Ni till för att värna om och minska påverkan på miljön? 

 Hur arbetar Ni med ansvarstagande som rör ekonomiska frågor?  

 På vilket sätt tar Ni ert sociala ansvar gentemot medmänniskorna i samhället? 

 Vilket/vilka projekt inom banken berörs av CSR-frågor? 

 

5. Vilka fördelar/nackdelar kan det finnas med CSR-arbete? 



 
 

 

 Anser Du att bankens ansvarstagande kan ses som en konkurrensfördel? Om 

ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 Har Du upplevt att bankens ansvarstagande kan ses som en nackdel för 

organisationen i helhet?  

 Har Ni någon gång fått kritik/negativ feedback för ert ansvarstagande?  

 

Intressenter och drivkrafter 

 

6. Hur (när och varför) började banken inrikta sig på CSR och hur har det utvecklats med 

åren? 

 

 Vilka drivkrafter anser Du viktigast för utvecklingen av Ert CSR-arbete?  

 Skiljer sig CSR-arbetet mellan de olika bankkontoren i Sverige?  

 

7. Vilka är bankens intressenter? 

 

 Vilka är de viktigaste intressenterna? Varför anser Ni dessa vara viktigast? 

 Har företagets intressenter inflytande över Ert CSR-arbete? På vilket sätt?  

 Vilka krav tror Du allmänheten ställer på banken?  

 

8. Hur arbetar Ni med att försöka identifiera och hantera intressenters önskemål?  

 

Kommunikation 

 

9. Berätta hur kommunikationen generellt fungerar inom banken. 

 

 Hur kommunicerar ni Ert CSR-arbete internt, det vill säga hur informerar Ni 

Era medarbetare om det?  

 Skiljer sig kommunikationen av bankens CSR-arbete i något avseende från 

annan typ av kommunikation? 

 

10. Hur kommunicerar Ni ut Ert CSR-arbete externt, det vill säga till omvärlden och Era 

intressenter?  

 

 På vilket sätt förmedlar Ni ansvarstagandet till medarbetarna, och hur 

förmedlar medarbetarna det vidare till bankens kunder? 

 

11. Genomför Ni utvärderingar av Ert kommunikationsarbete?  

 

 Om ja, hur och vad har det påvisat? 

 Får Ni någon feedback på kommunikationsarbetet från medarbetarna? Om ja, 

hur och vad har den påvisat? 

 

Företagsetik och värderingar 

 

12. Vilken innebörd har ordet företagsetik för Dig? Vilket förhållande har företagsetik till 

socialt ansvarstagande? 

 



 
 

 Vilken betydelse tror Du att bankens företagsetik och värderingar har för 

medarbetarna? 

 

13. På vilka sätt kan bankens ledning, genom sin maktposition, se till att etiken och 

värderingarna genomsyrar hela banken och når ut till de anställda? 

 

 Finns det någon taktik Du använder dig av i din ledarskapsroll som kan 

påverka på dina medarbetares värderingar? 

 

Ledarskap 

 

14. Vad anser Du att ledarskap är? Hur är en bra ledare enligt Dig?  

 

 Anser Du att det är någon speciell personlig egenskap som är nyckeln till ett 

framgångsrikt ledarskap? 

 

15. Berätta om vilken Din främsta roll är som chef/ledare och hur Du upplever den rollen? 

 

 Vilka styrkor som ledare anser Du att du har?  

 Vilka svagheter som ledare anser Du att du har? 

 Gör Du något för att utveckla Ditt ledarskap? I så fall vad? 

 Använder Du dig av någon särskild ledarstil? Vilken? 

 Hur tror Du att de anställda uppfattar dig som ledare? 

 

16. Vilken roll anser Du att Du spelar när det gäller CSR-frågor? 

 

 Anser Du att Du kan använda din ledarposition till att styra CSR-arbetet i den 

riktning du vill?  

 Upplever Du att det ställs krav på Dig som ledare inom CSR-arbetet? Vilka? 

 Anser Du att det behövs några specifika färdigheter som ledare för att motivera 

CSR-arbetet i banken? 


