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Förord 

 
Den här uppsatsen har genomförts under våren 2012 vid högskolan i Halmstad. 
Uppsatsprocessen har varit utmanande och intressant samt bidragit till en större erfarenhet 
inom redovisning. Vi hoppas att genom den här studien kunna inspirera och skapa tankar för 
vidare studier och diskussioner kring ämnet CSR. 
 
Vi vill tacka alla som hjälpt oss att genomföra den här uppsatsen. Vi vill rikta ett stort tack till 
våra respondenter som har tagit sig tid till att genomföra intervjuer som har bidragit till 
intressant och värdefull information till uppsatsen.   
 
Vidare vill vi tacka våra opponenter som har givit oss betydelsefulla åsikter och råd under 
uppsatsen gång.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Titti Eliasson som tagit sig tid för att ge råd och vägledning 
under vår uppsatsprocess. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Corporate Social Responsibility – Varför ska banker ta ett 
ansvar? 

Datum: 2012-05-22 

Uppsats nivå: Kandidatuppsats i Externredovisning 

Författare: Emilia Heed och Hanna Törnbom 

Handledare: Titti Eliasson 

Nyckelord: CSR, Hållbarhet, Incitament, Hållbarhetsredovisning 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse om varför 
banker i Sverige väljer att arbeta och redovisa CSR och även att 
analysera likheter och skillnader mellan två banker. 

Frågeställning: Varför väljer svenska företag inom den finansiella sektorn att 
arbeta och redovisa Corporate Social Responsibility? 

Metod: En kvalitativ metod tillsammans med en abduktiv ansats har 
använts för att besvara frågeställning. Material har samlats in 
genom besöks- och telefonintervjuer samt 
dokumentundersökning. 

Teori: CSR är det frivilliga ansvar ett företag tar genom att ur ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv ta ansvar för 
hur de påverkar samhället och miljön där de verkar. Arbetet 
redovisas sedan i en hållbarhetsredovisning. Incitament till att 
redovisa och arbete med CSR kan vara; förväntningar från 
intressenter, uppnå legitimitet, personlig moral hos 
företagsledaren, lönsamhet, konkurrensfördelar eller 
upprättandet av riktlinjer. 

Empiri: Primärdata presenteras från fyra respondenter, två från SEB och 
två från Swedbank. Dokumentundersökning presenteras från 
bankernas hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar. 

Resultat: De största incitamenten till att arbeta och redovisa CSR är på 
grund av bankernas affär som drivs av intressenterna. 
Intressenters tryck är också ett viktigt incitament vilket främst 
drivs av kunder och anställda. De incitament som skiljde sig 
mellan bankerna var företagsledarens moral, samhälle och vilka 
intressentgrupper som prioriteras. Incitament som vi inte kunde 
styrka var riktlinjer samt konkurrenter. 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Title: Corporate Social Responsibility- Why should banks take 

responsibility? 

Date: 2012-05-22 

Level: Bachelor Thesis in financial accounting 

Authors: Emilia Heed and Hanna Törnbom 

Advisor: Titti Eliasson 

Keywords: CSR, Incentives, Sustainability, Sustainability report 

Purpose:  The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding 
about why Swedish banks choose to work and report CSR and 
also analyze differences and similarities between two banks. 

Research question:  Why do Swedish companies within the financial sector choose 
to report and work with Corporate Social Responsibility?  

Methodology: For this thesis a qualitative method of research was chosen 
together with an abductive approach to answer the research 
question. The data is collected through company visits and 
phone interviews together with document studies. 

Theory:  CSR is a voluntary responsibility that companies take by 
applying economic, environmental and social perspectives to the 
business. CSR implies that the company should take 
responsibility towards the society and the environment where in 
which they operate. Most companies report their CSR in a 
sustainability report. Incentives to work and report CSR may be; 
expectations from stakeholders, gain legitimacy, morality of the 
business leader, profitability, competitive advantage and 
guidelines.  

Empiric:  Raw data is presented from four respondents, two 
representatives from SEB and two from Swedbank. The 
document studies is based upon SEB:s and Swedbanks 
Sustainability reports and annual reports   

Result:  The major incentives to work and report CSR are because it 
benefits bank´s businesses, which is driven by stakeholders. 
Stakeholder pressure is also an important incentive, especially 
pressure from customers and employees. The incentives that 
differed between the two banks were morality of the business 
leader, society and the priority of stakeholders. The incentives 
that we could not support were guidelines and competitors. 
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1. INLEDNING   
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till vårt ämnesval Corporate Social 
Responsibility genom en övergripande beskrivning till varför CSR har uppmärksammats och 
några av de incitament som kan finnas till varför företag använder sig av CSR. Vidare följer 
en problemdiskussion som leder oss vidare till vår problemformulering som skall besvaras. 
Slutligen presenteras vårt syfte med uppsatsen. 
 
1.1 Problembakgrund   
 
“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Grankvist, 2009, s.18). Definitionen 
blev startskottet på en global strategi för en hållbar utveckling (Hallin, Hultman & Wärneryd, 
2002). 
 
Det har länge diskuterats vilken roll och vilket ansvar företag har i samhället (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2008). Det finns idag tvingande regler som exempelvis regler om miljö 
och produktsäkerhet för att säkerställa att företag tar sitt ansvar för såväl intressenter som 
samhälle (Grafström et al., 2008). Dock ställer att fler intressenter högre krav på att företag 
frivilligt ska ta ett större samhällsansvar utöver de tvingande regler som finns (Grafström et 
al., 2008).  
 
Företags frivilliga samhällsansvar diskuteras och kommuniceras ofta under begreppet 
Corporate Social Responsibility, CSR (Grafström et al., 2008; Grankvist, 2009; Löhman & 
Steinholtz, 2003) eller enligt svensk benämning även kallat hållbarhet (Grankvist, 2009). CSR 
är dock ett svårdefinierat begrepp men det grundläggande antagandet är att CSR beskriver hur 
företag tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv i sin verksamhet och i 
samverkan med intressenter (Grankvist, 2009; Löhman & Steinholtz, 2003). För att 
kommunicera och redovisa CSR använder sig flertal företag av en hållbarhetsredovisning där 
resultatet av CSR arbetet presenteras (Löhman & Steinholtz, 2003). 
 
Att CSR har uppmärksammats kan förklaras av en rad olika händelser som bland annat de 
flertal företagsskandaler som inträffade i USA under slutet av 1990-talet. (Borglund, De Geer 
& Hallvarsson, 2008; Grafström et al., 2008). Företaget Enron som var känt för sina stora 
donationer och sitt etikprogram anklagades för redovisningsbrott eftersom de försökt få 
aktiekursen och ledningsersättningen att öka. Det i sin tur bidrog till att företaget gick i 
konkurs vilket skapade skandal då Enron tidigare sågs som ett respekterat företag. Ett 
missförtroende spred sig även till Europa och därmed växte CSR fram som en kraft mot ett 
ansvarslöst företagande (Borglund et al., 2008). Även globaliseringsmotståndet har varit en 
viktig drivkraft till CSR, då globaliseringen har bidragit till att internationella företag flyttat 
sin produktion till utvecklingsländer med dåliga arbetsförhållanden och låga löner. Det ökade 
missförtroende ytterligare och allt fler intressenter satte tryck på företag att agera mer 
ansvarsfullt. Därmed ökade kraven på företag att ta mer ansvar i verksamheten och fler 
företag valde då att börja arbeta med olika samhällsfrågor (Borglund et al., 2008; Grafström et 
al., 2008).  
 
Borglund et al. (2008) menar att CSR är något som är bestående och att det idag finns ett 
behov av CSR-arbete i företag. Intressenter ställer ökade krav gällande ansvar i verksamheten 
och därför väljer flertal företag att arbeta och redovisa CSR (Borglund et al., 2008; Grafström 
et al., 2008). Genom att arbeta och redovisa CSR kan företag bygga ett förtroende, förbättra 
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sin image och skapa mervärde genom att utveckla relationen till intressenter (Borglund et al., 
2008; Löhman & Steinholtz, 2003). Adams och Zutshi (2004) menar att det finns två 
incitament till varför företag arbetar och redovisar CSR. Det första incitamentet är 
intressenters bekräftelse och det andra är acceptans av andra företag. Det finns därmed ett 
ökat tryck både internt och externt på att företag ska ta ett större samhällsansvar än vad som 
tidigare gjorts (Freeman, Pica & Camponovo, 2001; Logsdon & Wood, 2002). Att arbeta med 
CSR är idag även en förutsättning för att bygga ett internationellt förtroende samt att CSR kan 
bidra till konkurrensfördelar för ett företag (Borglund et al., 2008; Löhman & Steinholtz, 
2003). Även Global Reporting Initiativs, riktlinjer för hur företag ska upprätta sin 
hållbarhetsredovisning har bidragit till att fler företag redovisar CSR (KPMG, 2011). 
Grankvist (2009) anser att företag som integrerar CSR i sin verksamhet kan skapa en 
långsiktig hållbarhet genom att säkra företags överlevnad. Företag kan även minimera risken 
för olika miljö- och arbetslagstiftningar genom att frivilligt välja att ta ett CSR-initiativ 
(Freeman et al., 2001; Logsdon & Wood, 2002).   

1.2 Problemdiskussion   	   
 
CSR har under åren blivit en viktig del i flera organisationer och majoriteten av alla 
börsnoterade företag väljer idag att arbeta och redovisa CSR trots att det är frivilligt 
(Dahlgren & Loimi, 2005; Sahlin-Andersson, 2006; Tidström, Larsson, Hassel & Ljungdahl, 
2008). Dock har lite teoretisk uppmärksamhet ägnats till att förstå varför eller varför inte 
företag väljer att använda sig av CSR-arbete (Campbell, 2007).  
 
CSR-arbete och redovisning ser ofta annorlunda ut för olika företag och en anledning till det 
kan vara hur företagsledningen tolkar företags roll i samhället. Ledningen kan antingen se till 
aktieägarnas intressen eller till intressen av en större intressentgrupp. Olikheter kan också 
bero på hur kärnverksamhet påverkar CSR arbetet, eftersom olika industrier har olika 
påverkan på samhället. Även det faktum att CSR är frivilligt kan bidra till att företag arbetar 
olika, då det ger företag ett stort utrymme att tolka för att CSR ska passa in i den egna 
verksamheten (Svedberg Nilsson, Henning & Fernler, 2005).  
 
Grafström et al. (2008) beskriver att det finns flertal olika incitament till att arbeta och 
redovisa CSR. Bland annat incitament som att behålla och attrahera kunder då de har ett ökat 
intresse av att köpa varor som är producerade utifrån sociala och miljömässiga förhållanden. 
Även incitament som att behålla och attrahera anställda bidrar till CSR-arbete, eftersom de 
leder till motivation och stimulans (Grafström et al., 2008). Vidare visar tidigare forskning 
(Maron, 2006; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Simpson och Kohers, 2002; Waddock & 
Graves, 1997) på att det finns ett positivt samband mellan CSR och lönsamhet. Det kan bero 
på att företag som är lönsamma har en större möjlighet då de har resurser i form av pengar 
och tid att investera i hållbarhet (Waddock och Graves, 1997). Dock finns det andra forskare 
(Aupperle & Carroll, 1985; Brammer, Brooks & Pavelin, 2006; Griffin & Mahon, 1997; 
McWilliams & Siegel, 2000) som har visat på ett negativt samband mellan CSR och 
lönsamhet eller inget samband alls. CSR ses då istället som något dyrt, riskfyllt och allmänt 
problematiskt eftersom pengar investeras i CSR-arbete som istället skulle kunna användas för 
att öka effektiviteten i en verksamhet (Tidström et al., 2008). CSR kan även ses som en 
kostnad då det sker en omfördelning av resurser genom att pengar tas från aktieägarna för att 
investera i CSR-arbete vilket strider mot aktieägares intressen (Henderson, 2002; Soana, 
2011). Det kan i sin tur bidra till ett minskat finansiellt resultat för ett företag (Tidström et al., 
2008).  
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Scholtens (2009) menar att banksektorn har en viktig roll i samhället samt i den ekonomiska 
utvecklingen. Banker är betydelsefulla genom att värdera finansiella tillgångar, övervaka 
långivningsprocessen, hantera finansiell risk och reglera betalningssystemet (Scholtens, 
2009). Dock är banker i Sverige en bransch som inte har arbetat med CSR i så många år. 
Svenska banker är bland de banker som har den lägsta nivån av CSR-arbete i jämförelse med 
banker i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Skillnader mellan bankerna finns i både 
CSR-redovisning och system som främjar CSR genom policys och finansiella produkter 
(Scholtens, 2009). Därmed har banker inte kommit lika långt som andra branscher, men har 
börjat adressera CSR-frågor i sin verksamhet genom att integrera CSR i affären. En orsak till 
att CSR uppmärksammats hos banker beror på att intresset för CSR-frågor har ökat inom 
bankbranschen (Larsson & Ljungdahl, 2008; Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009; 
Borglund et al., 2009; Scholtens, 2009). I bankbranschen ställer allt fler intressenter krav på 
att branschen ska integrera CSR-arbete i verksamheten och erbjuda produkter som har en etisk 
inriktning (Grafström et al., 2008). Frågor som informationsgivning, strategier för styrning 
och riskhantering inom banker har ökat från bankernas intressenter (PWC, 2011). På grund av 
det ökade intresset för CSR-frågor kommer CSR att bli en viktig fråga för banker i framtiden 
(Scholtens, 2009). Därmed borde de bakomliggande motiven som driver bankers CSR 
studeras när bankers CSR-arbete väl kommit på plats (Scholtens, 2009).  
 
Ovanstående diskussion visar att det finns flertalet incitament till varför flertal företag 
använder sig av CSR. Vi har även diskuterat olika anledningar till varför företag inte väljer att 
arbeta med CSR. Då svenska banker ökar sitt CSR-arbete och redovisning kan det finnas 
flertal incitament till varför banker tar CSR-initiativ. Det leder oss fram till följande 
frågeställning. 

1.3 Frågeställning 
 
Varför väljer svenska företag inom den finansiella sektorn att arbeta och redovisa Corporate 
Social Responsibility? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse om varför banker inom den finansiella 
sektorn i Sverige väljer att arbeta och redovisa CSR, då CSR är ett frivilligt initiativ utöver 
vad lagen kräver. Utifrån ett företagsperspektiv kommer vi att undersöka vilka incitament som 
finns till CSR och om det finns likheter och skillnader i incitament mellan två storbanker i 
Sverige. 
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Kapitel	  1.	  
Inledning	  

• Inledningen	  introducerar	  och	  bekantar	  läsaren	  med	  bakgrunden	  6ll	  
uppsatsens	  ämnesval	  CSR	  .	  Vidare	  diskuteras	  en	  rad	  incitament	  6ll	  varför	  
företag	  väljer	  aA	  arbeta	  och	  redovisa	  CSR.	  	  Bakgrunden	  följs	  av	  en	  
problema6sering	  	  av	  CSR	  som	  sedan	  resulterar	  i	  syDet	  för	  uppsatsen	  för	  aA	  
slutligen	  presentera	  problemformuleringen.	  

Kapitel	  	  2.	  
Teore3sk	  

referensram	  

• I	  teorikapitlet	  ger	  vi	  en	  beskrivning	  om	  vad	  CSR	  och	  hållbarhet	  är.	  Vi	  
presenterar	  vilka	  incitament	  som	  finns	  vilket	  styrks	  av	  legi6mitetsteorin,	  
intressenAeorin	  och	  ins6tu6onell	  teori.	  Slutligen	  presenteras	  kri6k	  6ll	  CSR	  och	  
hållbarhet	  samt	  avslutas	  med	  en	  sammanfaAande	  modell.	  

Kapitel	  3.	  
Metod	  

• I	  metodkapitlet	  får	  läsaren	  en	  översikt	  över	  vilka	  metodval	  vi	  har	  gjort	  samt	  
hur	  vi	  har	  gåA	  6llväga	  i	  vår	  insamling	  utav	  data.	  Här	  diskuteras	  också	  
uppsatsens	  reliabilitet	  och	  validitet.	  

Kapitel	  4.	  
Empiri	  

• Kapitlet	  innehåller	  informa6on	  om	  vilka	  företag	  vi	  har	  valt	  och	  en	  kort	  
presenta6on	  av	  dessa.	  Här	  presenteras	  det	  empiriska	  resultatet	  som	  
framkommit	  från	  våra	  intervjuer.	  

Kapitel	  5.	  
Analys	  

• 	  I	  analyskapitlet	  kopplas	  teori	  och	  empiri	  samman.	  Analys	  av	  de	  resultat	  som	  
framkommit	  från	  vår	  empiriska	  undersökning	  presenteras	  här.	  

Kapitel	  6.	  
Slutsats	  

• I	  det	  sista	  kapitlet	  kommer	  vår	  problemformulering	  aA	  besvaras.	  Vi	  kommer	  
även	  aA	  ge	  förslag	  6ll	  fortsaA	  forskning.	  

1.5 Disposition  

 

Figur 1. Egenskapad figur över uppsatsens disposition. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen presenteras vad Corporate Social Responsibility och 
hållbarhet är. Vi ger även en förklaring till den begreppsförvirring som idag finns i samhället 
och därefter presenteras de incitament och teorier som försöker förklara varför företag väljer 
att arbete och redovisa CSR. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande modell över vilka 
incitament som finns i den teoretiska referensramen. 
 
2.1 Corporate Social Responsibility och hållbarhet 
 
Det finns idag många definitioner på CSR och det råder en allmän begreppsförvirring kring 
vad CSR egentligen är (Jutterström & Norberg, 2011; Grankvist, 2009). Grankvist (2009) 
beskriver att fel slutsats ofta dras om ordet ”Social” i Corporate Social Responsibility vilket 
har bidragit till att CSR endast handlar om ett socialt ansvar. I Sverige används idag istället 
begreppet hållbarhet som en synonym till begreppet CSR på grund av begreppsförvirringen. 
Hållbarhet ger en tydlig beskrivning av att företag strävar efter en långsiktigt hållbar 
verksamhet istället för att tänka kortsiktigt (Grankvist, 2009). CSR används dock framför 
hållbarhet då allt fler företag ingår i internationella samarbeten och då blir CSR enklare att 
använda (Löhman & Steinholtz, 2003). CSR används även inom Förenta Nationen (FN), 
Europeiska Unionen (EU), bland forskare, näringslivsfolk och politiker (Löhman & 
Steinholtz, 2003) och allt fler anser att begreppen CSR och hållbarhet likställas (Marcel Van 
Marrewijk, 2003; Grankvist, 2009; Löhman & Steinholtz, 2003).  
 
Enligt ovanstående resonemang är CSR ett begrepp som är viktigt att inkludera i den här 
studien. Med anledning av att flertal svenska företag väljer att använda ordet hållbarhet 
istället för CSR, har vi även valt att inkludera begreppet hållbarhet. Hållbarhet och CSR ska i 
den här studien ses som synonymer då hållbarhet är den svenska motsvarigheten till det 
engelska CSR.  
 
2.2 Corporate Social Responsibility 
 
Vilka skyldigheter och vilket ansvar ett företag bör ta har förändrats över tiden. Under 1990-
talet handlade det om frågor gällande miljö och arbetsvillkor i fattiga länder. För att senare 
inkludera fler frågor än bara miljö med anledning av ökade krav från en rad olika 
intressentgrupper (Borglund et al., 2008; Grafström et al., 2008). Idag använder sig de flesta 
företag av CSR eller hållbarhet när de ska beskriva sitt samhällsansvar (Grankvist, 2009). 
Enligt EU:s definition är CSR: ”CSR avser idén om att företag frivilligt ska integrera socialt 
och miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet och i samarbetet med intressenter” (EU, 
2012).  Oavsett hur ett företag definierar sitt ansvar så handlar CSR om ett frivilligt ansvar, att 
ta ett ansvar för hur företag påverkar samhället och miljön där de verkar, såväl ur ett 
ekonomiskt, miljömässigt som ett socialt perspektiv (Grafström et al., 2008; Grankvist, 2009; 
Löhman & Steinholtz, 2003). För att ett företag skall kunna bedriva en hållbar verksamhet 
behöver alla tre områden vara i balans. Genom att bara fokusera på ett område bidrar det till 
att ett annat område blir bristfälligt. Lösningen är att låta de tre områdena samspela för att en 
långsiktig hållbarhet i företag skall uppnås men även för att förstå hur ett företag ska ta 
hänsyn till CSR när affärsstrategier utvecklas (Dahlsrud, 2008; Grankvist, 2009).  
 
2.3 CSR- och hållbarhetsredovisning 
 
Företag använder sig av en hållbarhetsredovisning för att kommunicera och skapa förståelse 
för sitt CSR-arbete gentemot sina intressenter. I hållbarhetsredovisningen redogör företag för 
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vad de gör och vilka resultat som uppnåtts i det genomförda CSR-arbetet (Löhman & 
Steinholtz, 2003).  Företag visar även hur de prioriterar och hanterar sina CSR-frågor som är 
kopplade till just deras verksamhet (Grankvist, 2009). Värderingar och andra principer kan 
också presenteras i en hållbarhetsredovisning eftersom de utgör grunden för ett företags 
agerande.  En hållbarhetsredovisning blir då ett bevis på att företag följer sina värderingar 
eftersom det är där de kommuniceras ut (Larsson & Ljungdahl, 2008). Enligt en studie gjord 
av Hedberg och Von Malmborg (2003) över svenska företag, riktar företag främst sin 
hållbarhetsredovisning till sina finansiärer där de till stor del fokuserar på att rapportera sitt 
miljö- och etiska/sociala arbete. Hedberg och Von Malmborg (2003) menar också att företag 
upprättar hållbarhetsredovisning för att uppnå legitimitet och attrahera arbetssökande. Dock 
ansåg flertal företag att det var viktigt att visa hur företagen själva bidrog till hållbarhet då 
deras rykte försämrats på grund av CSR-arbete (Hedberg & Von Malmborg, 2003).  
 
De flesta företag som väljer att hållbarhetsredovisa upprättar sin redovisning enligt GRI:s 
riktlinjer vilket består av delarna socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvarstagande (GRI, 
2012 [1]; Löhman & Steinholtz, 2003). Nedan presenteras varje del för sig. 
 
2.2.1 Socialt ansvarstagande 
 
Det sociala ansvaret handlar om att verksamheten ska bedrivas med hänsyn till samhället och 
dess medborgare (Grankvist, 2009). Företag har ett socialt ansvar mot sina intressenter såsom 
anställda och underleverantörer (Grankvist, 2009). Det sociala ansvaret handlar bland annat 
om att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda, stimulera utbildning för att öka ett företags 
värde, erbjuda traineetjänster och arbeta för att främja anställdas hälsa och jämställdhet. 
Genom att öka sitt sociala ansvar ser företag till att deras anställda trivs och mår bra på 
arbetet. Företag uppmuntras också att stödja sport, kultur eller konst genom sponsring och 
även aktivt delta i regionala aktiviteter som kan bidra till samhällsnytta och utveckling 
(Dahlgren & Loimi, 2005). En annan viktig del av det sociala ansvaret hos företag handlar om 
att framhäva mångfald, hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden och att inte stödja 
barnarbete (Grankvist, 2009). 
 
2.2.2 Miljömässigt ansvarstagande 
Ett företags miljöansvar handlar om att verksamheten ska bedrivas på bästa sätt för att inte 
påverka miljön och jorden på ett negativt sätt (Grankvist, 2009). Det är därför viktigt att 
företag begränsar sin yttre påverkan på miljön för att minska dagens miljöproblem (Dahlgren 
& Loimi, 2005). Miljöfrågor ska reflektera den input och output samt de olika typer av 
påverkan företag har på miljön. Energi, vatten och olika sorters material är typisk inputs i 
företag och resulterar i olika outputs som har betydelse för miljön i form av utsläpp, 
föroreningar och avfall. Transporter, produkter och service är miljöområden hos företag som 
kan förbättras bland annat genom valet av kunder och leverantörer (GRI [2], 2012).  
 
2.2.3 Ekonomiskt ansvarstagande 
Företag bör ta ett ekonomiskt ansvar genom att följa och ha en god kännedom om principer 
som kan påverka företag, verksamhet, tjänster, produkter och intressenter. Flertal intressenter 
försöker att påverka det ekonomiska ansvaret hos företag genom att ställa krav på företag att 
arbeta med olika frågor så som bolagsstyrning, korruption, mutor, penningtvätt och 
betalningsvillkor (Dahlgren & Loimi, 2005). Av den anledningen bör principer för 
bolagsstyrning användas för att kontrollera att företag styrs på ett ansvarsfullt sätt. Även 
principer för korruption och mutor bör finnas, då dessa annars kan försvaga den ekonomiska 
utvecklingen och snedvrida konkurrensen. Företag bör också ha en transparent och öppen 
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redovisning för att på så sätt förhindra att den innehåller felaktigheter (Dahlgren & Loimi, 
2005).  Om ett företag förenar lönsamhet med hållbarhet kan det bidra till att företaget kan ta 
ett större ansvar gentemot sina intressenter (GRI[3], 2012).   
 
2.4 Incitament till Corporate Social Responsibility 
 
Efterfrågan på icke finansiell information och öppenhet från företag har ökat under de senaste 
åren (Tagesson et al., 2009). Enligt Sahlin-Andersson (2006) är det en global trend för 
företag, stater, industriella och organisationer att arbeta och redovisa CSR. Porter och Kramer 
(2006) beskriver att CSR kan vara mycket mer än en kostnad, en begränsning eller en 
handling i välgörande ändamål. CSR skall istället ses som en källa till möjligheter, innovation 
och konkurrensfördelar (Porter & Kramer, 2006). 
 
2.4.1 Intressenter 

2.4.1.1 Intressentteorin 
Intressentteorin beskriver hur organisationer blir påverkade och påverkar olika 
intressentgrupper i samhället (Deegan & Unerman, 2011). Freeman (1984) menar att 
intressenter är en individ eller en grupp som kan utöva inflytande på ett företag eller själva bli 
påverkade av ett företag. Intressentteorin grundar sig i relationen mellan intressenter och 
företag där intressenter är en nödvändig tillgång som ledning inom ett företag måste ta hänsyn 
till. Det på grund av att företag inte kan verka utan sina intressenter (Post, Presto & Sachs, 
2002). Olika intressenter har skilda meningar om hur ett företag ska bedriva sin verksamhet. 
Även om ett företag i första hand måste tjäna sina aktieägare blir företaget påverkade av andra 
intressenter också. Därför måste företag arbeta med olika CSR områden för att tillfredsställa 
fler intressenter än bara aktieägare (Foster & Jonker, 2005). Det leder till att olika sociala 
avtal förhandlas fram med varje intressentgrupp, istället för ett avtal med samhället i stort 
(Deegan & Unerman, 2011).  
 
Intressentteorin bygger på två olika perspektiv, ett normativt perspektiv och ett 
ledningsperspektiv (Deegan & Unerman, 2011). Det normativa perspektivet beskriver att 
företag har moraliska skyldigheter mot sina intressenter och att alla intressenter ska bli rättvist 
behandlade, exempelvis som rättvisa arbetsförhållanden och lön. Därför lägger perspektivet 
inte lika stor vikt vid intressenters ekonomiska makt (Brickson, 2007; Deegan & Unerman, 
2011). Intressenter inom det normativa perspektivet delas upp i två olika grupper, primära och 
sekundära. Primära är de intressenter som ett företag behöver för att överleva och lyckas i 
framtiden (Deegan & Unerman, 2011; Metcalfe, 1998). Sekundära intressenter är intressenter 
som influerar och påverkar, eller blir influerade och påverkas av ett företag. Det är 
intressenter som inte är engagerade i transaktioner med företag och som inte är nödvändiga 
för företags överlevnad (Metcalfe, 1998). Primära och sekundära intressenter har samma 
rättigheter till att bli informerade om hur organisationen påverkar dem. Rätten till information 
kan kopplas till redovisning av CSR som innebär att tillgodose intressenter med information 
om företag har uppfyllt sitt CSR-ansvar (Deegan & Unerman, 2011).  
 
Ledningsperspektivet inom intressentteorin försöker förklara hur ledningen beaktar de 
intressenter som har mest makt. Perspektivet förklarar att olika intressentgrupper i samhället 
styr verksamheten för att företag ska överleva. Därför kommer olika förväntningar från 
intressentgrupper med mer makt att påverka arbetet i företag (Deegan & Unerman, 2011). 
Mitchell, Agle och Wood (1997) anser dock att företag inte har kunskapen eller de resurserna 
för att tillfredsställa alla intressenter. Därför kommer företag att rikta sig och ge information 
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till de intressenter som är viktiga för ett företags fortlevnad (Deegan & Unerman, 2011; 
Mitchell et al., 1997).  Företag kommer därmed att tillgodose de intressenter som har mest 
betydelse i form av makt och legitimitet (Mitchell et al., 1997). 
 
2.4.1.2 Institutionell teori 
Den institutionella teorin förklarar hur organisationer uppfattar och reagerar på sociala och 
institutionella tryck (Deegan & Unerman, 2011). Fokus ligger i hur andra organisationer 
påverkar företag och hur de företag som blir påverkade hanterar förändringar (Eriksson-
Zetterquist, 2009). Teorin försöker också förklara varför organisationer inom en viss bransch 
tenderar att likna andra organisationer (Deegan & Unerman, 2011). Deegan och Unerman 
(2011) beskriver att företag tenderar att bli mer homogena på grund av samhällets och viktiga 
intressenters krav att förändras.  
 
Teorin menar att sociala och institutionella tryck kommer påverka företags CSR redovisningar 
till samhällets värderingar (Deegan & Unerman, 2011). Det eftersom regleringar, kollektiva 
självregleringar, frivilliga organisationer av ideell karaktär kallade NGO:er och andra 
organisationer övervakar företag och påverkar företag att ta ansvar (Borglund et al., 2008; 
Campbell, 2006). Institutionaliserade regler och överenskommelser hjälper företag att 
utforma, kommunicera och övervaka dessa metoder på ett socialt accepterat sätt. Att integrera 
CSR i sin verksamhet kan därmed hjälpa företag att möta intressenternas förväntningar men 
också att hantera ett företags rykte (Jackson & Apostolakou, 2009). 
 
Inom institutionell teori finns den enligt DiMaggio och Powell (1983) tre olika typer av tryck; 
tvingande, imiterande och normativ isomorphism. Isomorphism är faktorer som påverkar 
företag att anta liknande struktur, strategi och process. Tvingande isomorphism är tryck som 
kommer i från samhällets förväntningar samt från organisationer som ett företag är beroende 
av. Företag upplever tryck genom att de antingen blir påtvingade, övertalade eller inbjudna 
(DiMaggio & Powell, 1983). Därmed kan företag bli tvingade att upprätta en CSR 
redovisning för att det ska överensstämma med de förväntningar och behov som finns hos 
samhället (Deegan och Unerman, 2011). Imiterande isomorphism beskriver hur företag 
tenderar att härma andra företag inom sin bransch. Företag härmar de företag som anses som 
mer legitima eller framgångsrika (Deegan & Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983). Det 
är ett resultat av att ledningen i varje organisation vill behålla eller öka externa intressenters 
uppfattning om företagets legitimitet (Deegan och Unerman, 2011). Normativ isomorphism 
menar istället att tryck uppstår från olika grupper att anta vissa normer och regler som 
strukturerar CSR arbetet hos företag och som blir bestående (DiMaggio & Powell, 1983). En 
sorts normativ isomorphism är de förväntningar som finns på att redovisningen ska följa 
redovisningsstandarder och riktlinjer. Institutionell teori förutsätter att företag anammar 
strukturer som anses legitima av andra företag (Deegan & Unerman, 2011). 
 
Deephouse (1996) menar att isomorphism ökar företags legitimitet. Företag som anpassar sig 
till de strategier som används av andra företag blir igenkända av tillsynsmyndigheter och 
samhället och anses som mer legitima (Deephouse, 1996). 
 
2.4.1.3 Företags intressenter  
Det finns ett ökat tryck på att företag ska engagera sig i CSR för att möta intressenters 
förväntningar (Freeman et al., 2001). Enligt Smith (2007) finns det uppenbara skyldigheter för 
företag som exempelvis att tillgodose de finansiella aktieägarnas intressen men även de 
anställdas krav på verksamheten. För att skapa och behålla en relation till intressenter behöver 
företag visa att de arbetar ansvarsfullt vilket kan göras med hjälp av CSR (Carroll, 2004). Om 
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företag väljer att aktivt arbeta med CSR kan en djupare relation till sina intressenter utvecklas 
(Löhman & Steinholtz, 2003).  
 
Det finns tryck från anställda på företag att engagera sig i CSR, det eftersom att CSR-arbete 
bidrar till att anställda känner en tillhörighet till företaget (Augilera, Rupp, Williams & 
Ganapathi, 2007). Aguilera et al. (2007) menar att CSR-initiativ kräver att anställda och 
chefer arbetar tillsammans, vilket gör att anställda kommer att känna en större tillhörighet till 
ett företag. Det är ett företags anställda som ser till att CSR strategin införlivas och därmed 
kan CSR öka engagemang, viljan och stoltheten hos de anställda (Löhman & Steinholtz, 
2003).  Därmed väljer anställda enligt Greening och Turban (1997) en arbetsplats där CSR-
arbete finns framför en arbetsplats där CSR inte finns. Det kan bero på att anställda blir mer 
tillfreds med sitt arbete om CSR finns närvarande i företag, eftersom en stimulerande 
arbetsplats kan skapas om företag tar ansvar för sina anställda (Valentine & Fleischman, 
2008; Grafström et al., 2008; Peterson, 2004).  
 
Kunder är viktiga intressenter och det finns ett ökat intresse och medvetenhet kring CSR-
frågor hos kunder som påverkar företag att arbeta och redovisa CSR (Grafström et al., 2008; 
Löhman & Steinholtz, 2003). Kunder kan bland annat påverka genom det pris som hon eller 
han är villig att betala för en vara eller tjänst. Det bidrar till att flertal kunder ställer högre 
krav än tidigare och föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som tar ett ansvar 
(Löhman & Steinholtz, 2003; Sen & Bhattacharya, 2001). CSR-arbete kan även bidra till att 
behålla och attrahera kunder. Det beror på att flertalet kunder har ett ökat intresse för 
konsumera tjänster som tar hänsyn till sociala och miljömässiga förhållanden (Grafström et 
al., 2008). Om inte företag väljer att göra detta kan det bidra till att konsumenter istället 
bojkottar produkter och tjänster från företag (Löhman & Steinholtz, 2003). 
 
Borglund et al. (2008) anser att tryck från investerare är en av de viktigaste drivkrafterna för 
företag till att arbeta och redovisa CSR. Det kan förklaras med att större svenska börsnoterade 
företag har förväntningar på sig att arbeta med CSR och förväntningarna kommer främst från 
investerare som ofta fokuserar på hur CSR påverkar olika fonder. Efterfrågan har även ökat 
för flertal hållbarhetsfonder och därmed ökar intresset från aktieägare om hur verksamheten 
bedrivs. Därmed kan börsnoterade företag attrahera nya investerare genom att till exempel 
erbjuda etiska fonder (Borglund et al., 2008). 
 
Ett ytterligare sätt för kunder att påverka företag till CSR-arbete är genom att äga aktier. 
Flertal kunder äger aktier i företag och genom sin röst kan kunder påverka hur företag arbetar 
(Löhman & Steinholtz, 2003). Flertal aktieägare kräver också att företag ska arbeta med CSR 
då de är intresserade av att investera i företag som är ansvarstagande (Borglund et al., 2008; 
Grafström et al., 2008). Genom att ange olika placeringskriterier, det vill säga villkor för hur 
kapitalet ska placeras, påverkar aktieägare hur företaget ska arbeta med CSR (Löhman & 
Steinholtz, 2003).  

2.4.2. Etik och Moral 
 
2.4.2.1 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin kan ge en förklaring till varför företag väljer att redovisa CSR (O`Donovan, 
2002). Legitimitetsteorin bygger på att företag kontinuerligt ska arbeta inom de lagar och 
normer som finns i samhället där de befinner sig.  Därmed redovisar företag CSR för att 
samhället ska uppfatta dem och deras aktiviteter som legitima (Farache & Perks, 2010; 
Guthrie & Parker, 1989). Det eftersom en icke uppfylld legitimitet ses som ett hot för företag. 
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Ett hot som kan uppstå är när företags beteende inte stämmer överens med samhällets normer 
(Deegan & Unerman, 2011; Farache & Perks, 2010).  
 
Samverkan mellan företag och samhället utgörs av det ”sociala kontraktet” (O`Donovan, 
2002). Tanken bakom det sociala kontraktet kan förklaras som ett samspel mellan ett företag 
och dess intressenter, där samhället kan påverka hur verksamheten ska bedrivas (Deegan & 
Unerman, 2011; O`Donovan, 2002). Ett företag måste anpassa sig till samhällets krav som 
baseras på deras förväntningar och dessa ska stämma överens med det sociala kontraktet 
(Farache & Perks, 2010). Om förväntningar inte stämmer överens med det sociala kontraktet 
kan det bidra till en nedåtgående efterfråga eller juridiska förändringar för ett företag (Deegan 
& Unerman, 2011). 
 
Chih, Chih och Chen (2010) beskriver att större finansiella företag upplever ett tryckt från 
samhället och kommer därför att agera mer ansvarsfullt än andra företag. Tagesson et al. 
(2009) samt Scholtens (2009) anser att orsaken till att redovisa och arbeta med hållbarhet 
drivs av motiv som att passa in i omgivningen där företag verkar. Även faktorer som att uppnå 
legitimitet ger incitament till att arbeta och redovisa CSR (Tagesson et al., 2009). Enligt 
Brønn och Vidaver-Cohen (2009) kan CSR initiativ hjälpa företag att bygga förtroendekapital 
eftersom att redovisa hållbarhet kan bidra till att företag skapar sig ett gott anseende.  Dock 
menar Grafström et al. (2008) att anseendet inte primärt stärks av CSR men är nödvändigt för 
att ett företags anseende inte ska försämras (Grafström et al., 2008).  Jutterström & Norberg 
(2011)  menar att företag som skulle hyckla med sitt CSR-arbete förlorar legitimitet och sin 
chans till att effektivisera företaget. Flertal företag som finns internationellt är ansiktet utåt för 
sitt land och för att undvika negativ kritik kan CSR användas av företag för att minimera risk. 
CSR används då för att minska risken för att företag ska bli mål för negativ publicitet, 
sanktioner och bojkotter (Aguilera et al., 2007; Grafström et al., 2008). Det eftersom 
Grafström et al. (2008) menar att företag kan vidta åtgärder om de kan bedöma sina risker.  
 
Det har visat sig att CSR ofta drivs av företagsledare och hans eller hennes personliga moral 
(Carroll, 2000). Personliga värderingar och en ansvarskänsla från företagsledare är viktiga 
faktorer som driver CSR. Det eftersom flertal företagsledare anser att företag har ett moraliskt 
ansvar genom att göra världen till en bättre plats för kommande generationer (Brønn & 
Vidaver-Cohen, 2009). En företagsledare har även en stor påverkan på sina anställda och kan 
därigenom inspirera anställda till förändring (Carroll, 2004). En företagsledare kan även 
engagera sig i CSR för att öka sitt företags konkurrenskraft, legitimitet och lönsamhet 
eftersom de vill försäkra sig om företagets överlevnad (Aguilera et al., 2007).  Därför har en 
företagsledare makten att influera företag genom strategier och allokering av resurser i olika 
CSR-frågor (Aguilera et al., 2007). Hemingway och Maclagan (2004) menar dock att CSR-
initiativ representerar individuella värderingar och inte alltid företagsvärderingar. En 
företagsledare kan därför genom egna värderingar påverka och förändra olika projekt till sin 
egen fördel (Hemingway & Maclagan, 2004).   
 
2.4.3 Finansiella faktorer 
 
Flertal studier (Maron, 2006; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Simpson och Kohers, 2002; 
Waddock & Graves, 1997) påvisar att det finns ett positivt samband mellan CSR och 
lönsamhet vilket kan bero på att lönsamma företag har mer pengar att lägga på CSR-
aktiviteter (Waddock och Graves, 1997). Dock menar Aupperle och Carroll (1985) att det inte 
finns någon signifikant skillnad i lönsamhet mellan de företag som arbetar och redovisar 
hållbarhet i jämförelse med de företag som inte gör det. Aupperle och Carroll (1985) anser 
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därför att det inte finns tillräckliga bevis som säger att företag som arbetar med hållbarhet är 
mer lönsamma än andra företag. Jutterström och Norberg (2011) menar att det kan bero på att 
det är svårt att mäta om det enbart är CSR eller någon annan faktor som påverkar lönsamhet i 
ett företag.  
 
I en undersökning gjord av Simpson och Kohers (2002) angående CSR:s påverkan på 
lönsamheten hos banker påvisade de att ett starkt samband finns mellan CSR och bankers 
finansiella resultat. Banker som använde sig av CSR var 78 % mer lönsamma än banker som 
inte arbetade och redovisade CSR. Chih et al. (2010) menar att finansiella företag som är mer 
lönsamma agerar mer ansvarsfullt. Det bidrar i sin tur till att CSR ger finansiella fördelar 
genom att generera vinst eller behålla den rådande lönsamheten och ett företag kan därmed 
både vara ansvarsfullt och tjäna pengar (Brønn & Vidaver-Cohen, 2009; Chih et al., 2010; 
Simpson & Kohers, 2002; Soana, 2011). Soana (2011) anser dock att det inte finns eller inte 
visar några tecken på att ett signifikant samband finns mellan CSR och en banks finansiella 
resultat. Det eftersom CSR-arbete bidrar till högre kostnader än fördelar för banker (Soana, 
2011).   
 
En stor del av den tidigare dokumenterade forskningen har fokuserat på att bedöma om 
företag kan påverka sitt finansiella resultat genom att integrera CSR i verksamheten 
(Campbell, 2007). Dock menar Campbell (2007) att forskare istället bör lägga vikt i om det är 
lönsamma bolag som kan arbeta med CSR och inte tvärtom. Tidigare undersökningar 
(Tagesson et al., 2009; Scholtens, 2009) visar till exempel på att det finns ett positivt samband 
mellan storleken på företag som redovisar CSR och andelen av redovisad CSR-information. 
Om ett företag är stort har de fler anställda som engagerar sig i arbetet med insamling och 
framtagning av hållbarhetsinformation (Tagesson et al., 2009). Mindre företag har därför inte 
samma resurser som ett större företag har och har då inte samma möjlighet att kunna arbeta 
och redovisa hållbarhetsinformation (Smith, 2007).  
  
2.4.4 Riktlinjer 
 
Det finns idag ett stort antal frivilliga riktlinjer för CSR som företag bör ta hänsyn till 
(Grafström et al., 2008). Genom att övervaka, utöva påtryckningar, sätta regler, ge råd och 
publicera information kan frivilliga organisationers riktlinjer få företag att börja arbeta med 
CSR (Jutterström & Norberg, 2011). Det finns således ett intresse från olika frivilliga 
organisationer att företag ska arbeta och redovisa CSR. Riktlinjer kan därför vara ett 
incitament till varför företag engagerar sig i CSR-arbete och redovisning (Augilera et al., 
2007).  

2.4.4.1 Global Reporting Initiative 
Global Reporting Initiativ (GRI) lanserades år 2000 och är riktlinjer för hur företag kan 
upprätta en hållbarhetsredovisning (Larsson & Ljungdahl, 2008). GRI innefattar sociala, 
ekonomiska samt lednings- och styrningsfrågor och används i de flesta företag som 
beslutsunderlag för att arbeta med CSR (Tidström et al., 2008; Öhrlings, 2008).  Idag är det 
ett stort antal företag som arbetar utefter GRI:s riktlinjer vilket visar på att riktlinjerna tagits 
emot positivt i det globala samhället (Tidström et al., 2008).  GRI har som mål att 
hållbarhetsredovisningen ska blir mer lik den finansiella redovisningen (Larsson & Ljungdahl, 
2008).   
 
G3.1 är den senaste riktlinjen som lanserades i mars 2011 som är uppbyggd kring 
kategorierna ekonomi, miljö och socialt (GRI, 2012 [2]). Företag har tidigare fått välja vad de 
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vill redovisa och vilka indikatorer och nyckeltal som används utifrån GRI. I samband med 
lanseringen av G3 har GRI försökt att ändra på det och istället skapat olika redovisningsnivåer 
(GRI Application Level) för att beskriva vart ett företag befinner sig (Larsson & Ljungdahl, 
2008). 
 
Majoriteten av företag använder GRI för att riktlinjen är allmänt accepterad, ger god struktur 
och trovärdighet i hållbarhetsredovisningen och möjligheten till transparent information 
(Hedberg & Von Malmborg, 2003). Andra fördelar med GRI är att hållbarhetsredovisningen 
blir tillförlitlig då den kan identifierar affärsrisker, öka trovärdigheten och därmed kan ge 
företag bättre rykte. Det kan i sin tur leda till en bättre relation till intressenter och 
konkurrensfördelar (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

2.4.4.2 Global Compact 
Global Compact är en frivillig riktlinje för företag som vill förena verksamhet och strategi 
med tio globalt accepterade principer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 
och anti korruption. Riktlinjerna är till för att utveckla, implementera och redovisa hållbarhet i 
företag. (Borglund el al., 2008; Global Compact, 2012 [1]; Löhman & Steinholtz, 2003). 
Riktlinjerna lanserades i juli år 2000 för att öka trycket på företag att arbeta för en hållbar 
utveckling (Löhman & Steinholtz, 2003). Idag använder sig fler än 8700 företag i mer än 130 
länder av de tio principerna (Global Compact, 2012 [1]).  
 
Global Compact gjorde år 2011 en årlig undersökning där olika incitament till varför företag 
väljer att arbete utefter de tio principerna presenterades. De tre största incitamenten var att 
företag ville öka sitt förtroende, integrera hållbarhetsarbete och för att principerna är globalt 
accepterade (Global Compact, 2012 [2]). 

2.4.4.3 Principles of Responsible Investment 
Principles of Responsible Investment, PRI är ett samarbete mellan FN och globala 
investerare, så som några av världens största investmentbanker (Borglund et al., 2008; PRI, 
2011). PRI består av sex frivilliga principer som behandlar miljöfrågor, sociala frågor och 
bolagsstyrning som kan integreras i företags investeringsprocesser. PRI menar att principerna 
kommer bidra till att investerares mål bättre kan överensstämma med ett hållbart samhälle 
(PRI, 2011).  
 
Företag har bland annat stärkt sin vilja att arbeta med CSR genom framväxten av ansvarsfulla 
investeringar och etiska investeringar (Borglund et al., 2008). PRI är en riktlinje som banker 
använder sig utav då de förväntas ta etisk hänsyn i kapitalförvaltningen men även vid 
beviljning av krediter. Därmed finns det ett behov av att arbeta utefter PRI i verksamheten 
(Borglund et al., 2008).  
 
2.4.5 Kritik mot Corporate Social Responsibility 
 

Diskussionen kring varför företag ska ta samhällsansvar har länge förts (Grankvist, 2009). 
Skeptiker till CSR menar att företag inte ska ta något ansvar eftersom CSR är ett offentligt 
samhällsansvar som alla i samhället ska ta. Även näringslivet har länge haft en idé om att 
företag ska driva företag och inget annat. Därför är företags samhällsansvar att tjäna pengar 
och öka vinsten, inte arbeta med CSR (Grafström et al., 2008; Grankvist, 2009).  
 
Nationalekonomen Friedman (1970) anser att det enda ansvaret ett företag har är att maximera 
aktieägares förmögenhet. CSR anses då som en kostnad som inte har med kärnverksamheten 
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att göra. Det eftersom företags CSR-arbete kostar pengar som tas från aktieägare för att 
spenderar på olika CSR-aktiviteter (Grankvist, 2009). Det bidrar i sin tur till en minskning av 
aktieägares avkastning, höjda priser för kunder och sänkta löner för en del anställda 
(Friedman, 1970). CSR är därför inte alltid till fördel för aktieägare eftersom företagsledare 
kan allokera resurser för att tillfredsställa en annan grupp av intressenter som till exempel 
kunder och samhälle. Det bidrar till att en försämring för aktieägare eftersom det då reducerar 
utdelningen (Simpson & Kohers, 2002). Grankvist (2009) menar även att företag blir mindre 
intressanta som uppköpskandidater genom att arbeta med CSR. Det eftersom företag 
fokuserar på andra saker än att tjäna pengar (Grankvist, 2009). CSR har även bidragit till att 
hänsyn till större ansvarsområden måste tas av företag då de väljer att arbeta med CSR. Ny 
kunskap krävs för redovisning, nya målsättningar och rapportsystem vilket kostar mycket 
pengar och är tidskrävande (Hendersson, 2002). Ett problem för företag blir då att veta hur 
mycket tid och pengar de ska lägga ner på CSR, det vill säga vad som krävs för att behålla sitt 
rykte utan att kunder och vinst försvinner (Hendersson, 2002). Hendersson (2002) menar att 
CSR har bidragit till att ledningen inte längre arbetar för att bevaka och tillgodose kunders 
förväntningar, vilket är ett av företags primära mål.  
 
CSR hindrar företag från att uppnå vinst och därför bör företag inte lägga ner tid och pengar 
på det (Grafström et al., 2008). Det ansvar ett företag har är ekonomiskt enligt Friedman 
(1970) och går företaget med vinst kan företag anställa personal, betala skatt och producera 
varor och tjänster (Friedman, 1970). Även företagsledning har ett intresse av att arbete med 
CSR då det kan öka det finansiella resultatet (Simpson & Kohers, 2002). Freeman (1988) 
beskriver att många företagsledare ger sken av att de vill samhället väl men ser egentligen 
CSR-arbetet som en affärsmetod. Företag motiveras då av att förbättra sin image och bryr sig 
inte längre om anställda och miljön och CSR används bara för att det ska se bra ut mot 
samhället och dess intressenter (Freeman, 1988; Jutterström & Norberg, 2011). Enligt 
Grafström et al. (2008) kan CSR-arbetet därmed ses som att företag försöker upprätta ett gott 
yttre för sin egen vinning. 
 

2.4.6 Sammanfattande modell över incitament 
Vidare följer en sammanfattning av de incitament som tagits upp i den teoretiska 
referensramen på nästkommande sida. 
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Figur 2. Egenskapad figur som sammanfattar vilka incitament som finns till att redovisa och 
arbeta med CSR. 
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3. METOD  
I det här metodavsnittet beskrivs de metodval vi har använt oss av för att genomföra 
uppsatsens syfte, därefter presenteras vår undersökningsmetod såväl som vårt val av 
datainsamlingsmetod. Slutligen presenteras även tillförlitligheten och giltigheten av vår 
studie. 
 
3.1 Positivism och Hermeneutik  
 
Utifrån de två vetenskapliga förhållningssätt som Jacobsen (2002) beskriver har vi valt att 
använda ett hermenutistiskt synsätt framför de positivistiska för att förstå och veta något om 
verkligheten. Det eftersom vårt syfte är att få en djupare förståelse av de bakomliggande 
incitamenten till varför företag i finansbranschen väljer att använda sig av CSR. Studien har 
utgått från att tolka hur respondenterna själva uppfattar företags incitament till CSR-arbete. 
Det stöds av Jacobsen (2002) och Widerberg (2002) som anser att ett hermenutistiskt synsätt 
innebär att undersöka och tolka hur människor uppfattar verkligheten eftersom verkligheten är 
konstruerad av människor. I vår studie granskades även företagens hållbarhetsredovisningar 
och årsredovisningar. Det har hjälpt oss att förtydliga och tolka de utvalda företagens 
incitament till CSR samtidigt som vi har kunnat undersöka vilka skillnader och likheter det 
fanns i incitamenten mellan företagen. Vidare anser vi att det är svårt att inte bli påverkade i 
vår forskning vilket även Lundahl och Skärvad (1999) menar då de anser att det är svårt att 
bedriva helt opartisk forskning. Människan tolkar och tyder fenomen som får en innebörd och 
mening (Lundahl och Skärvad, 1999). Av den anledningen anser vi att vår studie inte stämmer 
överens med det positivistiska synsättet eftersom det positivistiska synsättet anser att 
forskaren kan och bör producera säker kunskap. Då ska inte yttre påverkan spela in och vi ska 
inte heller lägga in egna värderingar och åsikter (Holme & Solvang, 1997).  
 
3.2 Induktiv, deduktiv och abduktiv datainsamling 
 
Vi har använt oss av en abduktiv strategi vilket Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som 
en kombination av en induktiv och en deduktiv strategi. Den induktiva strategin består av 
datainsamling som utgår från empiri för att sedan formulera en teori och den deduktiva 
strategin utgår från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Den abduktiva strategin har sin 
utgångspunkt i empiri men tar även hänsyn till tidigare teori (Alvesson och Sköldberg, 2008). 
Vi har utgått från tidigare forskning och teori för att skapa en förståelse för vilka incitament 
som finns för CSR-redovisning. Sedan har vi gått ut i verkligheten för att samla in empiri för 
att få en inblick i företagens verksamhet. Strategin har således växlat mellan teori och praktik 
vilket har bidragit till att en djupare förståelse vuxit fram.  
 
3.3 Undersökningsansats 
 
Vi anser att ett intensivt upplägg var lämpligt för att svara på vår problemformulering. 
Orsaken var att vi ville få en fullständig bild över varför våra utvalda företag arbetar och 
redovisar CSR. Det stämmer överens med Jacobsen (2002) som menar att en intensiv 
uppläggning har som syfte att ge en fullständig bild över en situation. Den intensiva 
uppläggningen används när vi vill undersöka få enheter och gå in på djupet (Jacobsen, 2002). 
Vi menar att genom att välja en intensiv utformning ger det oss betydelsefull data eftersom vi 
går ner på djupet och erhåller detaljrik information. Därmed ökar den interna giltigheten för 
vår studie men vi får också svårt att generalisera (Jacobsen, 2002). 
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3.5 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Hermeneutisk vetenskapsteorin ligger till grund för den kvalitativa metoden där vi försöker 
förstå och tolka (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Vårt val av metod grundar sig i vår problemformulering och vårt syfte, då vi önskade att 
undersöka och skapa en fördjupad förståelse kring varför företag väljer att arbeta och redovisa 
CSR. För att fullgöra syftet med vår studie krävdes en djupare förståelse av våra 
respondenters uppfattningar om vilka incitament som finns till CSR. Jacobsen (2002) anser att 
en kvalitativ metod får fram hur människan tolkar och förstår olika situationer. Enligt 
Jacobsen (2002) och Backman (1999) kallas den insamlade data för empiri och resulterar i ord 
som uttrycks i tal eller skrift vilka skapar meningar. En kvalitativ metod var även till fördel då 
vår kunskap om ämnet CSR har varit begränsad vilket har givit oss möjligheter till nya inslag. 
Det styrks av Jacobsen (2002) som menar att vi ska välja en kvalitativ metod om kunskapen 
om ämnet är lågt. Exempelvis har vår problemformulering omformulerats under arbetets gång 
vilket kan förklaras genom vad Jacobsen (2002) menar med ett flexibelt upplägg. Vi har 
därmed valt bort att samla in information från en stor grupp av människor som kvantitativ 
metod innebär (Veal & Ticehurst, 2005) då vi anser att vi inte skulle fått samma fördjupade 
kunskap om ämnet. En nackdel med den kvalitativa metoden är dock att den är 
resurskrävande i den bemärkelsen att intervjuer ofta tar lång tid. Trots det anser vi att det 
fanns tydliga fördelar för oss att välja en kvalitativ metod. Det eftersom vi får en hög intern 
giltighet genom att vi får fram den djupa förståelsen till varför företag arbetar med CSR vilket 
även Jacobsen (2002) bekräftar. 
 
3.6 Urval 
 
Vi började med att diskutera vilka branscher som vi ansåg vara intressanta att undersöka. 
Genom att läsa om CSR har vi förstått att banksektorn ligger efter i sin CSR rapportering i 
jämförelse med många andra branscher och därför ville vi undersöka svenska banker. Det 
menar Jacobsen (2002) är steg ett i urvalsprocessen. Det vill säga skapa sig en överblick över 
alla som vi vill undersöka. Syftet med vår studie är att undersöka vad det finns för incitament 
för banker att arbeta och redovisa CSR. Vi kommer även att jämföra två banker och se om 
incitamenten liknar eller skiljer sig åt. Jacobsen (2002) menar att en gräns måste sättas när vi 
gör vårt urval av respondenter till öppna intervjuer eftersom det kräver mycket tid.  
   
Vi har därefter undersökt de fyra större svenska bankerna; Swedbank, Handelsbanken, Nordea 
och SEB:s hemsidor för att se om de upprättade hållbarhetsredovisningar. Eftersom uppsatsen 
belyser incitament till frivillig redovisning så valdes Nordea bort på grund av att banken är 
statligt ägt och har lagkrav på sig att redovisa CSR-arbete. Vi anser att det hade kunnat 
påverka vår undersökning om vi hade inkluderat ett företag som inte arbetar frivilligt med 
CSR. Tre banker återstod då och på grund av tidsbrist ville vi fokusera och gå ner på djupet på 
två av dem och därför valde vi att undersöka Swedbank och SEB. En faktor till varför vi valt 
att inte studera Handelsbanken är för att banken redovisade sin första hållbarhetsredovisning 
år 2010. Swedbank har hållbarhetsredovisat sedan år 2000 och SEB sedan år 2007. Vi menar 
att eftersom Swedbank och SEB redovisat i flertal år kan de ha bättre kunskap om varför de 
arbetar med CSR och hållbarhet. Vi anser även att de två valda bankernas hållbarhetsarbete är 
mer välutvecklat än Handelsbankens. Vi tycker även att Swedbank och SEB:s CSR-arbete 
skiljer sig mycket åt. SEB:s hållbarhetsredovisning var fyrtioen sidor medan Swedbanks var 
två sidor lång. Swedbank och SEB har även fler antal intressenter än Handelsbanken. Det har 
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vi grundat på antal anställda, aktieägare och kunder vilket vi anser är viktiga intressenter för 
bankerna och som kan påverka incitament till att arbete och redovisa CSR.   
 
Sista steget i urvalsprocessen består i att välja respondent, det vill säga vilka kriterier vi vill 
att respondenten ska uppfylla (Jacobsen, 2002). För att få en fördjupad bild av varför 
bankerna arbetar med CSR valde vi att intervjua två personen på samma företag. Det för att 
öka validiteten för vårt insamlade material, eftersom vi då kunde jämföra svaren mellan 
respondenterna på samma företag. För att vidare kunna få tillgång till den information som 
behövdes för att besvara vår problemställning var det en förutsättning att respondenterna 
skulle arbeta med CSR-frågor. Vi har därmed valt våra respondenter utifrån vilken 
information de besitter. Det på grund av att endast en liten del av bankens anställda arbetar 
med CSR och skulle vi frågat vem som helst på banken så skulle de inte vara insatta i CSR-
frågan. Vi anser då att vi inte hade fått svar som skulle kunna besvara vår 
problemformulering. 
 
3.7 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har i vår studie valt att använda oss utav olika typer av data, både primärdata och 
sekundärdata. Då vi anser att en kombination av primär- och sekundärdata var mest lämpad 
för vår undersökning. Genom en kombination anser Jacobsen (2002) att det ger stöd och 
styrker det resultat vi kommer fram till.  
 
3.7.1 Sekundärdata  
 
I den här uppsatsen har vi använt oss utav sekundärdata, vilket innebär att vi som forskare inte 
samlar in informationen direkt från källan. Det är istället källor av information som är 
insamlad av andra (Jacobsen, 2002). Vår litteratursökning tog sin utgångspunkt i att hitta 
litteratur till ämnet och det gjorde vi genom att först söka artiklar från databaser tillgängliga 
på Högskolan i Halmstad. De databaser som vi använt oss av var: ABI Inform Global, 
Emerald och Academic Search Elite. Vi använde oss även av Google Scholar för att söka 
artiklar, vilket var fördelaktigt eftersom att Google Scholar söker i flera databaser samtidigt. 
Exempel på de sökord vi använde oss av kan ses nedan i tabellen. Eftersom det fanns oerhört 
mycket information inom CSR försökte vi begränsa sökningarna. För att få aktuella träffar på 
sökorden har vi använt oss av AND och OR och även årtalsbegränsning i våra sökningar. Det 
viktigaste för oss har hela tiden varit att vara kritisk till de källor vi hittat. Det har vi bland 
annat varit genom att styrka med flera källor som delar lika åsikt. Det är enligt Jacobsen 
(2002) viktigt vid både kvalitativ och kvantitativ sekundärdata.   
 
Eftersom det har hänt mycket inom CSR de senaste åren har vi försökt skapa en nutida 
förståelse av ämnet genom att söka på artiklar från 2000-talet. Även tidigare artiklar söktes 
fram för att undersöka vad som forskats om ämnet tidigare samt vad som ligger till grund för 
synen på CSR idag. Genom att använda oss av tidigare artiklar fick vi även en bredare bild av 
CSR. Många av de artiklar vi använt oss av har vi även funnit i tidigare artiklar och deras 
referenser. Vidare har vi även tagit hjälp av tryckt material i form av böcker som vi har lånat 
på Högskolan i Halmstads högskolebibliotek och Halmstad Stadsbibliotek. Det fanns flera 
intressanta och användbara böcker om CSR och litteraturen gav oss en grundinsikt i ämnet 
och lyfte fram centrala begrepp. Artiklar tillsammans med böcker gav oss en teoretisk bas 
som grund för vår teori, empiri och vidare analys. 
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Tabell 1. Egenskapad tabell över de sökord vi använt oss av i olika databaser tillsammans 
med antalet träffar för varje sökning. 

	  
3.7.2 Dokumentundersökning 
 
För att ytterligare styrka vårt insamlade material har vi genomfört en dokumentundersökning. 
Dokumentundersökning är material som samlats in eller nedtecknats av någon annan 
(Jacobsen, 2002). Vi har använt oss av de undersökta företagens hållbarhetsredovisning och 
årsredovisning för att få en fördjupad förståelse av hur företagen arbetar med CSR. Jacobsen 
(2002) anser att dokumentundersökningar är lämpliga när vi vill undersöka hur någon anser 
och tolkar en händelse eller en situation. Vi får även veta vad som sagts och gjorts ordagrant. 
Ett problem med dokumentundersökning kan vara att data använts till något annat ändamål 
(Jacobsen, 2002). Dock anser vi att hållbarhetsredovisningarna som vi tog del av var 
upprättade för att ge information till intressenter. De är inte upprättade i syfte att beskriva 
incitament till CSR men företagen gav trots det ändå några tänkbara motiv till varför de 
arbetar med CSR. Vi ansåg att dokumentundersökningen gav oss värdefull information till att 
beskriva hur företagen arbetar med CSR och vad de ansåg var viktigt för deras verksamhet. 
Det gav oss även idéer om frågor till vår intervjuguide som vi ställde till företagen.    
 
3.7.3 Primärdata 
 
I den här uppsatsen har primärdata samlats in genom personliga intervjuer med utvalda 
företag. Det för att få en djupare förståelse till varför företag CSR-arbetar. Primärdata är 
information som samlas in direkt från en person eller grupp och intervju är information som 
inhämtas i datainsamlings syfte (Jacobsen, 2002; Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har i vår 
undersökning intervjuat två företag med två respondenter från varje företag vilket gör att den 
öppna individuella intervjun passade oss. Enligt Jacobsen (2002) är en öppen individuell 
intervju lämplig när vi undersöker få enheter.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Det för att få en bra kontakt med 
respondenterna samt för att få ut tillräckligt med material för att kunna göra en analys. Vi 
anser också att det blev lättare att få tillgång till mer information från respondenten vid en 
besöksintervju. Jacobsen (2002) menar att det är lättare att få en personlig kontakt och det är 
lättare att få tillgång till känslig information vid en besöksintervju. Dock är sådana intervjuer 
kostnadskrävande då vi måste ta oss till företagen (Jacobsen, 2002). Vi försökte att minimera 
kostnaden genom att boka in alla intervjuerna under en och samma tidsperiod. Det på grund 
av att våra intervjuer genomfördes i Stockholm. Vi genomförde två intervjuer under vår första 
dag i Stockholm och en intervju under andra dagen. Den fjärde intervjun genomfördes över 
telefon ifrån Halmstad med respondenten. 
 



19 
 

Vår intervjuguide byggdes upp enligt en semistandardisering. Lundahl & Skärvad (1999) 
beskriver semistandardisering som att vi har bestämt några frågor i förhand och att vi följer 
upp dessa med ytterligare frågor under intervjun. Genom att strukturera teman i vår 
intervjuguide kunde vi lättare hantera data och se till så att alla ämnen vi ville behandla togs 
upp. Jacobsen (2002) menar att utan strukturering blir den insamlade datan allt för komplex 
att analysera. Dock kan för strukturering leda till att datainsamlingen blir sluten (Jacobsen, 
2002). Vi menar dock att det hade varit svårt att inte strukturera några teman eller frågor 
innan. Det hade bidragit till att vår data blivit svåranalyserad och därför tycker vi att vår 
datainsamling inte har blivit sluten.  Vi valde därför att ha några förutbestämda frågor inför 
intervjun enligt arbetets genomgående huvudområden; CSR och hållbarhet, intressenter, etik 
och moral, finansiella faktorer och riktlinjer.  Semistandardisering valdes för att inte styra 
respondenten för mycket men för att få en struktur under intervjun. Strukturen behövdes för 
att garantera att vi skulle kunna täcka in de områden som var av intresse för studien. Lundahl 
& Skärvad (1999) menar att vi måste få de svar som täcker informationsbehovet. Vi anser att 
semistandardisering var mest lämpat för vår undersökning då vi ville få fram det unika svaret 
från varje respondent. Det gjorde vi genom att ge respondenterna friheten att prata fritt om 
ämnen CSR vilket vi anser bidrar till att svaren från våra respondenter blev unika.  
 
Intervjuplats 
För att göra det så smidigt som möjligt för respondenterna valde vi att lägga intervjuerna på 
deras arbetsplatser. En sådan plats kallar Jacobsen (2002) för en naturlig plats, en plats som 
respondenten är bekant med. För våra två första intervjuer som genomfördes på Swedbank 
hade respondenterna bokat ett rum där vi kunde tala ostört. Varje intervju varade ungefär en 
timme. Vår tredje intervju på SEB genomfördes i en matsal där vi upplevde att det var svårare 
att genomföra intervjun, eftersom olika störningsmoment gjorde att intervjun avbröts flertal 
gånger. Exempelvis var vi tvungna att byta bord och ljudnivån inne i matsalen var hög på 
grund av att anställda befann sig där samt att ett evenemang höll på att förberedas. Det kan ha 
haft påverkan på vår intervju vilket Jacobsen (2002) menar är en kontexteffekt, eftersom 
innehållet i intervjun påverkas av miljön där intervjun hålls. Vår fjärde intervju som även den 
var på SEB genomfördes över telefon på grund av ett missförstånd mellan de två 
respondenterna på SEB. Trots mailkontakt hade respondenterna missuppfattat att två 
besöksintervjuer var avtalade, det fanns då endast tid till en intervju på plats vilket resulterade 
i att intervju fyra genomfördes över telefon. Dock fick vi träffa respondenten som vi skulle 
utföra telefonintervjun med när vi var på plats på SEB i Stockholm. Det gjorde att vi kände att 
en kontakt skapades och därmed blev det lättare att tala över telefon. Vi anser dock att vår 
telefonintervju var svårare att genomföra. Det eftersom vi inte kunde observera respondentens 
beteende och svaren blev inte lika djupgående som vid besöksintervjuerna. Det var svårt att 
veta om respondenten var klar med sitt svar eller om han bara tog en paus för att tänka. 
Jacobsen (2002) menar att telefonintervjuer kan vara en olämplig metod vid öppna frågor. Vi 
anser trots det att en telefonintervju var en bra kompromiss eftersom det hade krävts mer tid 
och resurser för att åka tillbaka till Stockholm för att genomföra en besöksintervju. Enligt 
Jacobsen (2002) kan vi minska intervjuareffekten när vi har telefonintervju, vilket innebär att 
vi som intervjuar kan påverka respondenten.   
 
Dold eller öppen 
Både vid första företagskontakten som var via mail och i början av varje intervju förklarade vi 
vad syftet med vår studie var. Jacobsen (2002) beskriver att om vi är öppna med vår avsikt 
kan respondenten ge osanna svar ifall avsikten uppfattas som känslig. Vi valde dock att 
berätta om vår undersökning för våra respondenter för att de skulle veta varför de träffade oss. 
Vi tror inte att respondenterna hade varit villiga till att ställa upp om de inte hade fått reda på 
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vad vår uppsats skulle handla om. Att incitament kan vara ett känsligt ämne för företagen var 
inget vi upplevde när vi intervjuade våra respondenter. Respondenterna var istället angelägna 
om att berätta om sitt CSR-arbete och vi upplevde att respondenterna hade en positiv 
inställning till vår undersökning.  
 
Inspelning 
För att få en bra ögonkontakt med respondenterna och för att få med allt det som togs upp 
under intervjun valde vi att använda oss av inspelning med hjälp av en telefon. Det bidrog till 
att vi lättare kunde följa med under intervjuerna samt att vi kunde iaktta kroppsspråk. Enligt 
Jacobsen (2002) är fördelar med inspelning att samtalet känns mer naturligt och flyter på 
lättare än om vi ska anteckna allt som sägs. Dock kan inspelning göra att respondenten 
reagerade negativt, det var dock inget vi upplevde. 
 
Genomförande av Intervjun 
Innan vi började ställa våra frågor presenterade vi oss kort och berättade lite om 
undersökningen. Även respondenten ställde några frågor om varför vi hade valt ämnet CSR 
och varför vi valt att intervjua just banker. En sådan inledning kan vara en uppvärmning för 
både respondenten och intervjuaren (Jacobsen, 2002). För att få fram svar på våra frågor och 
inte styra intervjun började vi med att ställa öppna frågor. Jacobsen (2002) menar att genom 
att ställa öppna frågor får vi fram det som respondenten anser är viktigt. Vi får en beskrivning 
utifrån respondentens perspektiv (Jacobsen, 2002). Genomgående under intervjuerna valde vi 
att bekräfta och uppmuntra respondenten genom att nicka och samtycka. Vi ansåg att 
respondenten uppfattade det positivt och fortsatte prata när vi uppmuntrade. Skulle vi inte ge 
någon bekräftelse hade intervjun långsamt upphört och vi hade inte fått de svar som vi sökte 
(Jacobsen, 2002). Under intervjuerna använde vi oss av både inspelning och anteckningar. 
Den personen som intervjuade fokuserade på frågorna och såg till att vi hade tagit upp allt 
som vi önskat. Den andra personen förde anteckningar samt ställde följdfrågor. Jacobsen 
(2002) menar att anteckningar ger en signal till respondenten att det som talas om är 
intressent. Vi upplevde att respondenten uppmärksammade när vi antecknade och försökte 
utveckla sitt resonemang. Efter att vi hade ställt alla våra frågor gav vi respondenten tid till att 
tillägga om det var något de inte tyckte vi tagit upp eller som var viktigt att betona. I två av 
fallen valde respondenten att tillägga något litet och i de två andra intervjuerna ansåg 
respondenten att allt relevant hade diskuterats. Vad vi förstod av respondenterna så tyckte de 
att vi tagit upp de som ansågs viktigt för att skapa en fördjupad bild för oss. Swedbank 
betonade de bilder som ritats upp i början av intervjun för att förklara hur CSR fanns i deras i 
företag. Genom att göra ovanstående kunde vi försäkra oss om att respondenterna inte satt 
med information som inte blivit sagt (Jacobsen, 2002).  

Tabell 2. Egenskapad tabell som ger en överblick över genomförda intervjuer med respektive 
respondent. 
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3.8 Kritik 
 
3.8.1 Giltighet (validitet) 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan giltighet delas in i intern och extern giltighet, där den interna 
giltigheten bekräftar ifall vi har undersökt det vi ville undersöka. Eftersom att vi har intervjuat 
två respondenter på varje företag har vi kunnat jämföra både den information vi fått fram från 
de två respondenterna på samma företag och informationen företagen mellan. Därmed har vi 
kunnat hitta likheter och skillnader i respondenternas svar vilket då har stärkt vår giltighet. 
Jacobsen (2002) menar att ju fler personer som tycker lika, desto närmare kan vi komma 
sanningen. Vi har även styrkt vårt insamlade material genom vår dokumentundersökning, då 
vi har jämfört de svar som vi fått från intervjuerna med det arbete som beskrivs i 
årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningarna. Vi anser också att vår interna giltighet är 
hög då vi under flertal seminarier låtit andra personen som studenter och lärare undersöka det 
vi har skrivit och därmed kritiskt granskat det material vi presenterar.   
 
Ytterligare har vi också jämfört våra svar med tidigare teorier vilket Jacobsen (2002) 
beskriver ökar validiteten. Genom att redogöra för både enighet och oenighet inom området 
CSR anser vi att vi kritiskt granskat den information som vi presenterar. Dock ska det betonas 
att vi inte har fått tillgång till alla källor eftersom det funnits en gräns på hur mycket material 
vi kunde bearbeta samt att flera av källorna kostade pengar. Av den anledningen kan vi ha gått 
miste om viktig information. 
 
Utöver ovanstående har vi i vår studie jämfört de slutsatser vi har kommit fram till med vad 
andra forskare kommit fram till då vi har presenterat deras slutsatser i vår teoretiska 
referensram. Jacobsen (2002) beskriver att en giltighetsprövning är att jämföra egna slutsatser 
mot andra forskare, om vi har kommit fram till samma slutsatser stärks giltigheten. Därmed 
kan vi stärka uppsatsens giltighet eftersom vi har hittat flera slutsatser som stämmer överens 
med andra forskare. 
 
Den externa giltigheten handlar om hur väl vi kan generalisera våra resultat (Jacobsen, 2002). 
I vår studie har vi endast intervjuat ett fåtal respondenter från samma bransch och därför anser 
vi inte att vi kan generalisera våra resultat till en större population. Det är inte heller vår avsikt 
att ta fram ett enda och definitivt svar. Dock kan vi generalisera från vår empiri med teori på 
grund av att vi har kommit fram till liknande incitament till CSR som andra forskare. 

3.8.2 Tillförlitlighet (reliabilitet) 
 
Reliabilitet handlar även om studiens tillförlitlighet och om en undersökning kan repeteras 
(Jacobsen, 2002). För att öka vår tillförlitlighet till studien har de tillvägagångssätt noga 
beskrivits. Dock anser Jacobsen (2002) att en studie inte kan upprepas eftersom ett nytt 
fenomen studeras. Vi anser därför att det är omöjligt att göra en identisk studie eftersom våra 
respondenter inte skulle svara exakt lika, samt att det finns en extern och intern påverkan. Vi 
anser trots det att de finns en möjlighet till att göra en liknande studie genom att använda de 
teorier som tas upp i vår teoretiska referensram.  
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras vår empiri genom en uppdelning av de två undersökta företagen. I 
varje del presenteras det utvalda företaget genom en kortfattad presentation och därefter 
redovisas resultatet av intervjuerna följt av en dokumentundersökning av respektive företag 
som styrker och ger en djupare förklaring av hur arbetet med hållbarhet sker. Vi har även 
vävt in utvalda citat för att skapa en levande återberättelse av de fyra genomförda 
intervjuerna. 

4.1 SEB 

SEB grundades år 1856 och är idag en av de ledande nordiska finansiella koncerner som till 
största del inriktar sig på företag och investment banking samt livförsäkringstjänster. Banken 
erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutioner och har ungefär 17 
000 medarbetare, 4,4 miljoner privatkunder, 42 700 företagskunder och 300 000 aktieägare. 
SEB finns representerat i 20 länder runt om i världen och har en omsättning på 37 686 
miljarder kronor samt en räntabilitet på 11,89 % (SEB, 2012).  

4.1.1 Intervju Cecilia Widebäck-West SEB 
 
Cecilia Widebäck-West arbetar som hållbarhetschef på Skandinaviska Enskilda Bankens 
huvudkontor i Stockholm. Widebäck är chef över Group Corporate Sustainability Operations 
(GCS) inom SEB som ser till att bankens interna och externa intressenter engagerar sig i 
hållbarhetsfrågor. Widebäck arbetar för att implementera hållbarhet i organisationen och anser 
att hållbarhet är en viktig fråga inför bankens långsiktiga överlevnad.  
 
”Hållbarhet är en del av det vi gör, för att vi ska finnas och vara framgångsrika även i 
framtiden” (Personlig kommunikation, C. Widebäck, 15 mars, 2012). 
  
Corporate Social Responsibility och hållbarhet 
 
Widebäck menar att SEB:s hållbarhetsarbete började med miljöfrågor under 1990-talet. 
Eftersom det tidigare inte hade funnits något hållbarhetstänk vare sig internt eller externt i 
banken. Det var då de högsta cheferna på SEB som ansåg att miljö var en viktig fråga för 
banken. En stor utbildning av personalen genomfördes för att implementera miljöfrågor i 
bankens kreditgivningsprocess. Sedan dess har hållbarhetsarbetet vuxit inom banken, från att 
vara ett arbete som inte ansetts viktigt till att bli en allt mer viktig del av SEB:s affär. Det 
beror bland annat på att bankledningen och andra ansvariga personer i banken tycker att 
hållbarhet är en viktig fråga.  
 
”Vi tror att vi gör en bättre affär genom att ta med alla relevant aspekter utan att ta bort 
några”(Personlig kommunikation, C. Widebäck, 15 mars, 2012). 
 
SEB väljer att benämna sitt arbete för hållbarhet framför begreppet CSR. Widebäck anser att 
det är viktigt att banken talar om hållbarhet och inte CSR eftersom ordet hållbarhet är 
naturligt kopplat till att vara en hållbar bank. Widebäck anser dock att för många betyder CSR 
och hållbarhet samma sak och vilket ord som används beror på vem man talar med. 
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Intressenter 
 
SEB:s primära intressenter är kunder, anställda och aktieägare medan de sekundära 
intressenterna är myndigheter, media och samhället. Om inte en påverkan och ett tryck hade 
funnits från bankens intressenter skulle hållbarhet inte haft någon betydelse för SEB. Då hade 
banken inte lagt ner resurser i form av tid och pengar på hållbarhetsarbete menar Widebäck. 
Hållbarhet är därför en viktig del i bankens affär med intressenterna och således ska 
hållbarhet inkluderas i SEB:s arbetsunderlag.  
 
Vidare finns även en generell förväntan ifrån alla intressenter att banken ska hållbarhetsarbeta 
men förväntningarna är olika stora ifrån olika intressentgrupper. Därför försöker SEB att väga 
in vilka intressen som är viktigast för banken. Det är flertal olika faktorer och intressenter som 
har påverkat varför SEB hållbarhetsredovisar. Widebäck menar att den påverkan och de 
förväntningar som finns har gjort det tydligare att SEB ska arbeta med hållbarhetsfrågor 
tillsammans med bankens intressenter.  
 
Anställda 
Hållbarhetsarbete är ett viktigt område hos bankens anställda och det är en bidragande faktor 
till att SEB väljer att hållbarhetsredovisa. Widebäck menar att anställda är en av de viktigaste 
intressenterna för banken eftersom banken inte kan existera utan sina anställda. Banken ska 
därmed motivera sina anställda till att kunna fatta bättre beslut. Genom att vara en 
arbetsgivare som uppmuntrar hållbarhetsfrågor hjälper det anställda att bli mer motiverade 
menar Widebäck. Utan motiverade anställda kommer det inte finnas glada kunder och nöjda 
aktieägare, därför prioriteras anställdas intressen före andra intressenters intressen.  En 
ytterligare orsak till varför SEB redovisar och arbetar med hållbarhet är för att attrahera 
anställda. En arbetstagare grundar sitt beslut av arbetsgivare utifrån flera faktorer och då är 
hållbarhetsarbete en faktor. SEB har bland annat sett ett stort intresse för hållbarhet hos 
nyexaminerade studenter, vilket bidrar till att SEB ses som en attraktiv arbetsplats.  
 
Kunder 
En annan viktig orsak till varför SEB hållbarhetsarbetar beror på att ett flertal större kunder i 
banken redan arbetar eller har arbetat med hållbarhetsfrågorna under en längre tid. Widebäck 
anser därför att hållbarhetsarbete blivit lika viktigt för SEB som för bankens kunder, det för 
att kunna förstå varandras utmaningar. Kunder och investerare är två av de mest 
betydelsefulla intressenterna för banken eftersom bankens kunder har den största makten. Om 
inte SEB har nöjda kunder som vill göra affärer så finns det inga anställda och inte heller 
nöjda aktieägare. Utan kunder är SEB ingenting, därför blir kunderna extra viktiga enligt 
Widebäck.  
 
SEB har upplevt att hållbarhetsarbetet har haft påverkan på kundnöjdheten hos bankens 
företagskunder. Genom att SEB har en medveten hållning gällande hållbarhetsfrågor har det 
visat sig påverka kunderna och bidragit till en förbättrad kundrelation. SEB:s kunder och då 
framförallt större kunder är intresserade av att läsa bankens hållbarhetsredovisning inför sina 
upphandlingar. Det beror bland annat på att flertalet av SEB:s kunder har krav på sig och då 
blir hållbarhet en viktig faktor i val av bank. SEB kan genom sitt hållbarhetsarbete därför leva 
upp till de krav kunderna ställer som vilket exempelvis kan vara miljökrav från landsting. 
Widebäck betonar dock att det väsentliga för kunder är att ett hållbarhetsarbete finns och inte 
hur det är utformat.  
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”Då är det kanske inte en faktor i hållbarhetsarbetet i sig, utan vi förstår mer hur det 
påverkar deras verksamhet och att vi måste vara trovärdiga för att ha en sådan dialog” 
(Personlig kommunikation, C. Widebäck, 15 mars, 2012). 
 
Konkurrenter 
SEB studerar hur deras konkurrenter arbetar med hållbarhet eftersom de arbetar med liknande 
frågor, men har inte haft en påverkan på att SEB ska hållbarhetsarbeta. Det beror på att de 
fyra storbankerna skiljer sig åt och då främst i vilka hållbarhetsfrågor bankerna tycker är 
viktigast. Widebäck menar att skillnader beror på vad företagsledningen väljer att SEB ska 
fokusera på. En annan skillnad är att SEB är tydligare i sin hållbarhetskommunikation i 
jämförelse med bankens konkurrenter. SEB för bland annat en dialog om hållbarhet med 
bankens företagskunder.    
  
Etik och Moral 
 
Samhälle och legitimitet 
Samhället är en del av det som påverkar SEB:s hållbarhetsarbete, det beror på att när 
verksamheten påverkas sker en påverkan även på hållbarhetsarbete. Enligt Widebäck finns det 
en extern påverkan på att banken ska hjälpa samhället och bankens intressenter för att höja sitt 
anseende. Genom att arbeta ansvarsfullt anser Widebäck att banken kan påverka och driva 
utvecklingen framåt i samhället där SEB befinner sig.  Påverkan sker genom att bland annat ta 
hänsyn till sociala-och miljömässiga aspekter när banken finansierar och investerar.  
 
“Det blir så påtagligt att vi har ett indirekt ansvar och möjligheter att göra en stor skillnad” 
(Personlig kommunikation, C. Widebäck, 15 mars, 2012). 
 
Widebäck menar att hållbarhet är viktig i alla branscher, dock är det extra viktig i just 
bankbranschen. Det eftersom att det finns ett förtroende mellan banken och dess intressenter. 
SEB måste visa att de kan förvalta andras pengar samt ta ett ansvar i rådgivningen. Därför är 
det viktigt att arbeta med de frågor som är viktiga ur samhällssynpunkt eftersom 
hållbarhetsarbete då kan bidra till ett stärkt förtroende hos bankens alla intressenter. Dock är 
det inte enbart SEB:s hållbarhetsarbete som bidragit till att SEB uppfattas som legitima av 
bankens intressenter. Utan Widebäck menar att hållbarhetsarbete är en förutsättning för att 
inte tappa legitimitet i förlängningen.  
 
Företagsledarens personliga moral  
Även företagsledaren har en betydelse inom SEB. Widebäck anser att SEB präglas mer eller 
mindre omedvetet av den högsta ledningens inställning till olika frågor. Enligt Widebäck har 
därför företagsledarens moral betydelse för allt SEB gör men moralen har inte specifikt 
påverkat varför SEB hållbarhetsarbetar. Det är inte endast företagsledarens moral som 
påverkar hållbarhetsarbetet utan det är även bankens historia och utveckling vilket präglas av 
tidigare företagsledare, chefer och anställda.   
 
Finansiella faktorer 
 
Lönsamhet  
Widebäck menar att affären är det viktigaste incitamentet till att SEB bedriver 
hållbarhetsarbete. SEB:s syfte är att integrera hållbarhetsarbete genom att ta hänsyn till 
miljöfrågor, ekonomiska frågor och etiska frågor i alla affärsbeslut. På så sätt implementeras 
hållbarhet som en naturlig del i hela verksamheten och en bättre affär kan göras. Det är också 
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viktigt att SEB arbetar med hållbarhetsfrågor ansvarsfullt i den dagliga verksamheten, 
eftersom det är där banken har sin största påverkan. Det görs genom att SEB kontrollerar att 
sparande och finansiering sköts på ett ansvarsfullt sätt och på så sätt stöds kunder i deras 
utveckling. 
 
“Det viktigaste är att hållbarhet är en del av vår affär och hur vi bedriver vår affär” 
(Personlig kommunikation, C. Widebäck, 15 mars, 2012) 
 
Hållbarhetsarbete är enligt Widebäck också en förutsättning för att banken skall kunna 
överleva och vara framgångsrika på lång sikt. Genom att SEB integrerar hållbarhet i sin affär 
stödjer de kunder till framgång vilket även bidrar till framgång för SEB. Därför menar 
Widebäck att hållbarhet skall vara ett långsiktigt affärs mål. SEB har inte gjort några 
mätningar på om bankens hållbarhetsarbete har bidragit till lönsamhet eller påverkat bankens 
finansiella resultat. Dock menar Widebäck att lönsamhet behövs eftersom att det inte går att 
driva bankens verksamhet om SEB inte är lönsamt.  
 
Riktlinjer 
 
Global Compact är en av de riktlinjer som SEB använder sig av i sin verksamhet. Global 
Compact är grundläggande, lätt att förstå och riktlinjen går även in på djupet i 
hållbarhetsarbetet. SEB använder sig även av GRI vilket innebär att bankens arbete utgår från 
affärsetik, bolagsstyrning, miljöansvar och socialt ansvar. Riktlinjerna har enligt Widebäck 
påverkat SEB:s hållbarhetsarbete men är inte en anledning till varför banken väljer att 
hållbarhetsarbeta. Riktlinjerna ses istället som en hjälp i redovisningen.  

4.1.2 Intervju Jonas Solehav SEB 
 
Jonas Solehav är miljöchef och tillhör avdelningen Group Corporate Sustainability på SEB:s 
huvudkontor i Stockholm. Solehavs uppgift är att organisera och implementera hållbarhet i 
verksamheten, det gör banken delvis direkt i affären och genom att arbeta fram nya policys. 
Det kan till exempel vara att inkludera hållbarhetsfrågor i kundkontakten eller göra kontor 
mer miljövänliga, så kallade gröna kontor.  
 
Corporate Social Responsibility och Hållbarhet 
 
Under 1990-talet handlade SEB:s hållbarhetsarbete till stor del om miljöfrågor som sedan har 
utvecklats till ett hållbarhetsperspektiv där fler frågar har inkluderats. Banken har därmed 
försökt att förbättra sina processer men även dialogen med intressenter genom att undersöka 
vad de anser om SEB:s hållbarhetsarbete. Vi inser att det inte bara handlar om miljö utan det 
finns sociala frågor också, vi måste se till vad intressenterna tycker säger Solehav.  
 
Intressenter 
 
Enligt Solehav vänder sig SEB:s hållbarhetsarbete till personal, privatkunder, företagskunder, 
NGO:er, beslutsfattare och andra banker. Det innebär att SEB:s intressentgrupp är väldigt 
bred och bortsett från svenska intressenter så är även EU en viktig intressent för banken. Det 
på grund av att banken måste ta hänsyn till vad som sker i omvärlden. Bankens intressenter är 
viktiga i hållbarhetsarbetet eftersom de påverkar hur arbetet med hållbarhet bedrivs. Det beror 
bland annat på att intresset för dessa frågor har ökat i samhället.  
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”Det är klart att finansindustrin måste ta hänsyn till vad som sker på världsplanen, de är 
också en stakeholder i vårt hållbarhetsarbete” 
 (Personlig kommunikation, J. Solehav, 15 mars, 2012). 
 
Enligt Solehav ska alla intressenter ha rätt till samma hållbarhetsinformation genom 
hållbarhetsredovisningen, dock kan inte alla intressenter behandlas likvärdigt. Det eftersom 
att alla intressenter är intresserade av olika områden inom hållbarhet, därmed gäller det att 
hitta just det område som är av intresse för den enskilda intressentgruppen. Bankens 
hållbarhetsredovisning läses främst av investerare och ratingföretag och SEB:s hemsida är ett 
komplement för att förbättra kommunikationen till bankens intressenter. Bankens hemsida ska 
göra det lättare för bankens intressenter att hitta de områden som berör just dem. 
 
Anställda 
En av SEB:s viktigaste intressenter för bankens hållbarhetsarbete är anställda och det är på 
grund av att SEB vill uppfattas som en bra arbetsgivare. Solehav menar att SEB vill att 
anställda ska vara stolta över det hållbarhetsarbete som banken upprättar. Även interna 
undersökningar visar att anställda tycker att hållbarhetsfrågor har blivit viktigare för SEB att 
driva. Solehav menar att miljö- och hållbarhetsmedvetandet har ökat hos de anställda och de 
förväntar sig att banken ska arbeta med hållbarhet. Bankens anställda är också en del av 
samhället vilket innebär att de färgar hur banken arbetar med hållbarhet. Anställda är därför 
en av de viktigaste intressenter som påverkar varför SEB hållbarhetsarbetar.  

Vidare menar Solehav att SEB:s hållbarhetsarbete också ska attraherar nya anställda. Det har 
bland annat visats genom tidigare studentundersökningar då ett stort antal studenter som söker 
sin första arbetsgivare lägger stor vikt i att företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Därför tror 
Solehav att hållbarhetsarbete kommer bli allt viktigare för att attrahera fler arbetssökande i 
framtiden.  
 
”Hållbarhetsfrågorna ökar i intresse hos nykomna anställda, självklart” 
 (Personlig kommunikation, J. Solehav, 15 mars, 2012). 
 
Kunder 
En ytterligare viktig intressent för SEB:s hållbarhetsarbete är kunder. Kunder är viktiga 
eftersom de driver bankens affär och att banken finns på grund av kunderna. Därmed är det 
viktigt att SEB lyssnar på sina kunder och att hållbarhet inkluderas i kundkontakten eftersom 
det då går att hjälpa företag med deras hållbarhetsarbete. Solehav menar även att SEB:s 
hållbarhetsarbete har bidragit till att attrahera nya kunder, genom att hållbarhet finns 
inkluderat i bankens upphandlingar. Krav har funnits att SEB skall ha ett utvecklat 
hållbarhetsarbete från flertal kunder i olika upphandlingar. Genom att SEB har kunnat 
presentera ett hållbarhetsarbete har banken vunnit upphandlingar mot de banker som inte har 
haft hållbarhetsarbete.  
 
Konkurrenter 
SEB jämför sig med bankens konkurrenter och Solehav menar att banken har en bra dialog 
med sina konkurrenter. Det eftersom hållbarhetsområdet inte är ett affärskritiskt område för 
banken, utan öppet för samarbete och gemensamma initiativ. SEB försöker också ha en 
överblick över andra länders arbete för att ta till sig olika initiativ som fungerar utomlands. 
Dock har inte konkurrenter påverkat varför banken hållbarhetsarbetar. 
 
”Är det någon som gör något bra i Australien så försöker vi titta på de och se om vi kan göra 
något liknande i Sverige”(Personlig kommunikation, J. Solehav, 15 mars, 2012). 
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Etik och Moral 
 
Samhälle och legitimitet 
Intresset från samhället har ökat för hållbarhetsfrågor och Solehav menar att det påverkar hur 
banken arbetar med hållbarhet. Banken har en roll att fylla i samhället och den rollen innebär 
att banken ska upprätta ett bra hållbarhetsarbete. Solehav vill även att SEB:s hållbarhetsarbete 
ska bidra till att banken uppfattas som legitim. Det eftersom ett bra hållbarhetsarbete leder till 
att samhället uppfattar SEB som ett pålitligt företag som i sin tur stärker bankens förtroende. 
Ytterligare bidrar det även till att samhället ser banken med blidare ögon. 
 
Företagsledarens personliga moral 
Även företagsledaren på SEB har haft en påverkan på hur SEB arbetar med hållbarhet bedrivs 
menar Solehav. Det på grund av att SEB:s företagsledare påverkar och influerar bankens 
personal till att vara hållbara. Dock menar Solehav att det inte är företagsledarens moral som 
har påverkat banken att hållbarhetsarbeta.  
 
Finansiella faktorer 
 
Lönsamhet  
Hållbarhetsarbete är viktigt för SEB:s affär det vill säga i affärskontakten. Affären är vad 
banken finansiera och placerar och det är också frågor som är direkt kopplade till SEB:s 
verksamhet. Påverkan sker genom att banken styr vart pengar går därför är det också viktigt 
för banken att ta in hållbarhet som en naturlig del i verksamheten och i bankens processer. 
Om banken inte inkluderar hållbarhetsarbete i sin verksamhet kommer det på lång sikt bidra 
till ett försämrat resultat. Därför anser Solehav att hållbarhet måste finnas för att skapa 
lönsamhet i banken ur ett långsiktigt perspektiv. På så vis är hållbarhet en väg för att nå de 
framtida lönsamhetsmålen för både SEB och bankens kunder. Dock har inte SEB gjort några 
mätningar på om deras arbete har påverkat lönsamheten i banken men Solehav är övertyg om 
att hållbarhet är lönsamt för SEB. 
 
“Jag tror personligen att om man är ett företag som inte jobbar med hållbarhet så kommer 
man om 10 år att ha försämrat sina resultat” (Personlig kommunikation, J. Solehav, 15 mars, 
2012). 
 
Riktlinjer 
 
SEB arbetar utefter olika riktlinjer men de ses mer som ett verktyg för banken än ett 
incitament till varför SEB börjat bedriva hållbarhetsarbete. Solehav anser dock att riktlinjerna 
har en påverkan på bankens hållbarhetsarbete men att de först och främst är samarbetspartners 
och bollplank. En viktig riktlinje som banken arbetar utefter är Global Compact och det beror 
på att riktlinjen täcker in områden i många branscher. Eftersom SEB är medlem i Global 
Compact har banken också rapporteringskrav. Medlemskapet är dock självvalt och banken 
kan när som helst gå ur medlemskapet menar Solehav. SEB arbetar även med olika riktlinjer 
som är mer inriktade mot den finansiella branschen exempelvis PRI. Solehav menar att PRI 
har en påverkan eftersom det finns en minsta standard, kriterier som kunder måste uppfylla 
för att en affär ska genomföras.  
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4.1.3 Dokument undersökning SEB  
 
Corporate Social Responsibility och Hållbarhet 
 
SEB:s mål är att stödja den ekonomiska utvecklingen genom att bistå med säkra betalningar, 
finansieringar, förvaltning av sparmedel och internationell handel. Utöver rollen som 
finansiell intermediär ska ett brett engagemang finnas för miljö, samhälls- och 
bolagsstyrningsfrågor (SEB Hållbarhetsredovisning, 2010).  
 
“Det är vårt gemensamma ansvar att världsproblem hanteras på ett ansvarsfullt sätt. På SEB 
har vi ambitionen att integrera hållbarhet i allt vi gör. Därigenom kan vi ta tillvara 
affärsmöjligheter och stärka relationerna med våra kunder och övriga intressenter. I 
slutändan handlar det om att bibehålla förtroende” (SEB Hållbarhetsredovisning, 2010 s.1). 
 
Intressenter 
 
Förväntningar från bankens intressenter på att SEB ska agera ansvarsfullt är höga. För att SEB 
skall tillgodose alla intressenters behov och önskemål har det under år 2009 genomförts en 
intressentundersökning som är vägledande för bankens hållbarhetsarbete.  SEB:s ambition är 
att ett brett engagemang ska finnas för bankens hållbarhetsarbete hos alla intressenter 
eftersom det hjälper banken att bli respekterad och välkänd i samhället. 2009 års 
undersökning visade bland annat att bankens intressenter tyckte det var viktigt att banken ska 
följa etiska principer och ta ställning i olika miljöfrågor. För att möta behovet från 
intressenterna har banken försökt att förbättra sin kommunikation. Det gör SEB genom att 
kommunicera ut hållbarhet på fler ställen än i redovisningen, exempelvis genom sociala 
medier, evenemang och seminarier (SEB Hållbarhetsredovisning, 2010).   
 
Anställda 
SEB beskriver i sin hållbarhetsredovisning att kunskapen bland anställda är låg för bankens 
hållbarhetsarbete. SEB har därför valt att använda sig av riktade evenemang och 
skräddarsydda utbildningar för att öka kunskapen hos anställda. SEB har även lanserat en 
hållbarhetsportal internt som ska uppmuntra anställda att vara hållbara det för att motivera och 
inte till hållbarhet (SEB Hållbarhetsredovisning, 2010).  
 
SEB har som mål att arbeta efter att vara en bra och attraktiv arbetsplats. Initiativ som banken 
har tagit är bland annat att erbjuda bankens anställda hem- och familjeservice, försäkring och 
hälsovård vilket har bidragit till att långtidssjukskrivningar har minskat. SEB har även 
genomfört en medarbetarenkät som ligger till grund för SEB:s strategi att behålla och 
attrahera anställda. Banken vill vara en av den mest attraktiva arbetsgivaren bland unga 
arbetande och studenter och under år 2010 genomfördes den första interna karriär dagen i 
Sverige för att visa vilka karriärmöjligheter som finns inom banken (SEB 
Hållbarhetsredovisning, 2010). 
 
Kunder 
SEB ska stärka sin relation till bankens kunder genom att integrera hållbarhet som en del av 
kunddialogen då flertal av SEB:s större kunder redan hållbarhetsarbetar. SEB har därför tagit 
fram policys som återspeglar standarder, riktlinjer och konventioner som ska respekteras av 
bankens affärspartners för att skapa nya affärsmöjligheter. Banken har även under år 2010 
fokuserat på en förbättrad kundupplevelse. Det har banken gjort genom att genomföra 
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djupintervjuer med kunder samt följa upp kundnöjdheten interna system (SEB 
Hållbarhetsredovisning, 2010). 
 
SEB menar att bankens hållbarhetsredovisning ska ha ett tydligt kundfokus genom att skapa 
långsiktiga relationer. Genom långsiktiga relationer skapas ett förtroende som behövs för att 
kunna existera. Ett sätt att bygga långsiktiga relationer är att kunder ska ha tillgänglighet till 
de finansiella tjänster som banken erbjuder, oavsett tid, ekonomisk ställning, etiskt ursprung 
eller funktionshinder. SEB erbjuder bland annat 400 000 hel kunder individuell rådgivning 
och har också nylanserat applikationer för iPhone och utökat sin kundservice genom 
facebook.  För att öka medvetenhet för hållbarhetsfrågor finns idag också en webbsida om 
hållbarhet som riktar sig till externa intressenter (SEB Hållbarhetsredovisning, 2010). 
 
Etik och Moral  
 
Samhälle och legitimitet 
Ett affärsmässigt uppträdande genom system, processer, lagar och regler som skyddar kunders 
finansiella medel och integritet ska bidra till ett stärkt förtroende för SEB. Det eftersom att 
allmänhetens förtroende krävs för att banken skall kunna existera (SEB 
Hållbarhetsredovisning, 2010) 
 
SEB beskriver i sin hållbarhetsredovisning att banken har en viktig roll i samhället på grund 
av att de sköter de transaktioner som varje dag strömmar genom banksystemet. Genom att 
bistå med lösningar i finansierings-, betalnings- och investeringsfrågor kan banken hjälpa 
intressenter att fatta bättre beslut vilket enligt SEB bidrar till ett bättre samhälle. Enligt SEB 
bidrar ett väl genomfört hållbarhetsarbete till att generera värde för samhället genom att skapa 
arbetstillfällen, stödja ekonomisk tillväxt och bidra till välstånd (SEB Hållbarhetsredovisning, 
2010). 
 
Finansiella faktorer 
 
Lönsamhet 
SEB beskriver att hantering av möjligheter och risker är en betydande del för banken eftersom 
det kan påverka den långsiktiga lönsamheten och stabiliteten. Risker är bland annat kopplat 
till kreditbeviljning men även bristande rutiner och system internt. SEB bedriver därför arbete 
med en ansvarsfull kreditgivning, där storleken på kundens kredit återspeglas av kundens 
återbetalningsförmåga. 
 
Penningtvätt, bedrägerier och finansiering av kriminell verksamhet är ett annat område som 
SEB arbetar emot, eftersom det kan påverka bankens resultat, intressenter samt samhället på 
ett negativt sätt i affären. Banken vill därför integrera miljö-, sociala- och 
bolagsstyrningsfaktorer i bankens affärsbeslut (SEB hållbarhetsredovisning, 2010).  
 
Riktlinjer 
 
SEB redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI, nivå C. SEB följer även Global Compact 
sedan år 2004 och en effekt av det har blivit att banken presenterar en framstegsrapport där de 
redovisar hur aktiviteter och prestationer efterföljs i den dagliga verksamheten. Sedan år 2008 
följer även banken PRI vilket innebär att banken tagit en aktiv ägarroll genom att föra dialog 
med portföljbolag och regelbunden screening av internationella företag för att på så sätt 
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upptäcka eventuella brott. Orsaken till varför SEB valt att följa ovanstående riktlinjer beror på 
att de är internationellt erkända för redovisning och mätning.    

4.2 Swedbank  

Swedbanks historia började år 1820 då Sveriges första Sparbank bildades med målet att bidra 
till ökat välstånd. För att bli starkare slog sig flera sparbanker ihop och år 1997 gick 
Sparbanken Sverige och Föreningsbanken samman för att bilda Föreningssparbanken. År 
2005 förvärvades Hansabanken och ett år senare beslöt årsstämman att koncernen skulle heta 
Swedbank. Swedbank är en bank som till största del erbjuder finansiella tjänster och 
produkter till privatpersoner, små samt medelstora företag. Verksamheten finns i Sverige, 
Estland, Lettland, Litauen, Kina, Ryssland, Ukraina men även i övriga Norden. För 
närvarande har banken 16 050 anställda, 9,6 miljoner privatkunder, 630 000 företagskunder 
och 324 052 aktieägare. Swedbank har en omsättning på 33 515 miljarder kronor och en 
räntabilitet på 12, 2 % (Swedbank Årsredovisning, 2012). 

4.2.1 Intervju Charlotta Sydstrand Swedbank 
 
Charlotta Sydstrand tillhör avdelningen Public Affairs inom Swedbank. Sydstrand är 
specialist inom hållbarhet, där hon fokuserar på den naturvetenskapliga delen av 
hållbarhetsbegreppet eftersom hon har en bakgrund som agronom. Sydstrands uppgift är att 
integrera hållbarhet som en del av bankens affär men också att upprätta strategier och mål för 
klimatutsläpp.   
 
Corporate Social Responsibility och Hållbarhet 
 
Sydstrand menar att Swedbank startade som ett samhällsengagemang och därför har 
hållbarhetsarbetet funnits med redan sedan starten år 1820 med syftet att hjälpa fattiga 
människor till en tryggare vardag. Ändamålet var då att hjälpa lantbrukare att planera sin 
ekonomi, för att de skulle ha en intäkt även när det gick dåligt för lantbruket. 
 
“Vi har aldrig slutat och börjat utan att det är något vi alltid arbetat med” 
(Personlig kommunikation, C. Sydstrand, 14 mars, 2012). 
 
Swedbank använder begreppet hållbarhet istället för CSR, eftersom begreppet hållbarhet 
bättre passar in att bankens syfte som är att bidra till en hållbar finansiell ekonomi för de 
många hushållen och företagen. Sydstrand tycker även att det är viktigt att Swedbank tar 
hänsyn till kommande generationer och då är hållbarhet det begrepp som beskriver det bäst. 
CSR kan enligt Sydstrand tolkas som ett samhällsansvar där företaget står utanför samhället 
till skillnad från hållbarhet som visar att företaget är en del i samhället. Om samhället går 
dåligt kommer det även att gå dåligt för banken.  
 
Intressenter 
 

De som har haft inflytande på Swedbanks hållbarhetsarbete har varierat mycket över åren 
enligt Sydstrand, men det största inflytandet kommer från kunder och aktieägare. Sydstrand 
tror att det går att tillgodose allas förväntningar eftersom det ligger i alla intressenters intresse 
att arbeta med bankens mest kritiska frågor.  
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Anställda 
Swedbank skulle inte kunna driva sin verksamhet utan motiverade anställda eftersom det är de 
anställda inom banken som möter bankens kunder varje dag. Därför anser Sydstrand att det är 
viktigt att Swedbank har kompetenta anställda som ger ett bra ansikte utåt i samhället. 
Swedbanks anställda är därför en intressent som påverkar varför banken arbetar med 
hållbarhet. Sydstrand menar även att Swedbanks hållbarhetsarbete ska bidra till att attrahera 
arbetssökande. Det eftersom Swedbank är förknippat med hållbarhet då arbetssökande vet att 
banken arbetar med hållbarhetsfrågor enligt Sydstrand.  
 
Kunder 
Kunderna är bankens viktigaste intressentgrupp och det är på grund av att banken inte skulle 
kunna existera utan sina kunder. Både aktieägare och kunder efterfrågar hållbarhetsarbete och 
Sydstrand menar att ett engagemang finns hos både kunder och aktieägare. Att aktieägare är 
viktiga och påverkar hållbarhetsarbetet kopplar Sydstrand till aktiebolagslagen som säger att 
ett aktiebolags enda skyldighet är till sina ägare. Aktieägare är till största del intresserade av 
att Swedbank arbetar med bankens mest affärskritiska frågor. Kunder är den intressent som 
har störst påverkan på bankens hållbarhetsarbete och hållbarhetsarbetet ska även bidrar till att 
nya kunder attraheras. Det eftersom flertal förknippar Swedbank med att vara en hållbar bank 
och att Swedbank tillsammans med sina kunder vill möta de utmaningar som de står inför.  
 
“Våra kunders utmaningar är våra utmaningar” (Personlig kommunikation, C. Sydstrand, 14 
mars, 2012). 
 
Swedbank anser även att hållbarhetsarbete bidrar till att attraherar nya kunder till banken. 
Bland annat attraheras kunder då nya produkter och hållbarhetsfonder erbjuds och Sydstrand 
menar att efterfrågan på hållbarhetsfonder har ökat. Det beror bland annat på att institutionella 
placerare ofta har krav på vilka fonder de investerar i.  
 
Konkurrenter 
Swedbank påverkas av att Sverige har få banker och marknaden är liten vilket bidrar till att 
bankerna byter personal med varandra. Swedbank har dock en egen identitet som inte liknar 
någon av de andra bankerna och begreppet hållbarhet har tagits in i affären på ett helt annat 
sätt än hos konkurrenterna. Det eftersom att Swedbank är den enda bank som har inkluderat 
hållbarhet i hela affären menar Sydstrand. Det finns inte någon annan bank som går in på 
djupet i kreditgivningsprocessen som Swedbank, det görs genom att alla krediter över 1 
miljon genomgår en hållbarhetsanalys.  
 
”Vi har en särskild identitet och det handlar väldigt mycket om folkbildning, samhället och 
närvaro”(Personlig kommunikation, C. Sydstrand, 14 mars, 2012). 
 
Etik och Moral 
 
Samhälle och legitimitet  
Det finns förväntningar på att Swedbank ska agera som ansvarfulla långivare och kredittagare 
i samhället.  Bankens främsta syfte är att se till att kundernas ekonomi är bra och att samhället 
mår bra. Därför påverkar Swedbank genom sina affärsflöden för att på så sätt bidra till ett 
bättre samhälle. 
 
Sydstrand menar att Swedbank känner ett stort samhällsengagemang eftersom banken är en 
del av samhället. Det eftersom att Swedbank har en stark förankring i samhället genom de 
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många kontor som finns representerade i flertal svenska småstäder. Banken måste förhålla sig 
till samhället och de normer som finns vilket innebär att Swedbank måste vara lyhörd för 
förändringar i samhället. Det eftersom en samhällspåverkan även påverkar banken och 
samhällets åsikter är av stort intresse för banken.  
 
”Att vara en ansvarstagande medborgare och se sin roll tycker jag är viktigt. Det är viktigt 
att banker ser sin roll” (Personlig kommunikation, C. Sydstrand, 14 mars, 2012). 
 
Hållbarhetsarbete är nödvändigt för bankens ”social licence to operate” det vill säga bankens 
legitimitet, eftersom det krävs för att kunna föra en dialog med kunder och aktieägare. Därför 
menar Sydstrand att bankens hållbarhetsarbete bidrar till att Swedbank uppfattas som legitima 
av samhället. Idag är tidsandan sådan att banker ifrågasätts gällande existens och om de får 
vara lönsamma, det är den största utmaningen som banken står inför. En bank får inte tjäna 
pengar på sina produkter utan att bli ifrågasatta säger Sydstrand. Lyssnar inte banken på det så 
förlorar banken sitt “social licence to operate”.  
 
”Vi förlorar vår legitimitet och det är det värsta som kan hända en bank. Kunderna måste 
kunna lita på oss, vi är beroende av förtroende och för banken är förtroende själva grunden 
för affären. Det finns ett socialt kontrakt med kunderna, det vill säga att kunderna och banken 
litar på varandra”(Personlig kommunikation, C. Sydstrand, 14 mars, 2012). 
 
Företagsledarens personliga moral 
Swedbank tycker att det finns ett moraliskt ansvar att arbeta med hållbarhet utöver lönsamhet. 
Idag har Swedbank en vd som är engagerad i hållbarhetsfrågan vilket innebär att mycket av 
inflytandet kommer inifrån organisationen. Engagemanget har bland annat visats genom flera 
lokala engagemang och Sydstrand anser att vd Wolf är mycket engagerad.    
 
Finansiella faktorer 
 
Lönsamhet  
Swedbank anser att arbete med hållbarhet bedrivs för att hållbarhetsfrågor är affärskritiska 
frågor. Swedbanks hållbarhetsarbete är därför inte en kostnad om banken kan integrera 
hållbarhetsfrågan i affärsflödet, det vill säga i varje kreditprövning och i varje investering. Om 
bankens hållbarhetsarbete inte går att koppla till affären och bidrar till lönsamhet är det inte 
hållbart i längden.  Därför menar Sydstrand att ansvar är en del av hållbarheten men att det 
inte går att komma långt med bara en ansvarskänsla.  
 
”Du kan vara hur moralisk som helst men du är fortfarande ett vinstdrivande företag som ska 
generera avkastning till dina aktieägare” (Personlig kommunikation, C. Sydstrand, 14 mars, 
2012). 
 
Hållbarhetsarbete handlar om att vara lönsam på lång sikt och därför vill Swedbank vara väl 
positionerade redan idag. Swedbank har dock inte gjort några mätningar på om 
hållbarhetsarbetet bidragit till lönsamhet. Det beror enligt Sydstrand på att hållbarhetsarbetet 
är integrerat i alla delar av verksamheten, vilket gör det svårt att hitta vilken specifik del av 
hållbarhetsarbetet som är lönsam. Dock anser Sydstrand att hållbarhet måste vara inkluderade 
i affären, annars finns risken att banken förlorar pengar. Att hållbarhet måste vara inkluderat i 
affären vilket innebär att hållbarhet finns med när banken investerar och i kreditvärdering av 
företag. Vid en kreditgivning tar handläggaren bland annat hänsyn till klimatfrågor eller 
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mänskliga rättigheter vilket minskar bankens risker. Därför menar Sydstrand att hållbarhet 
bidrar till lönsamhet eftersom det ökar affärsmöjligheter och minskar affärsrisker.  
 
Enligt Sydstrand har Swedbanks hållbarhetsarbete inte bidragit till några negativa effekter. 
Det eftersom kostnader som investeras i form av tid och arbete betalar tillbaka sig. I flera fall 
sparar banken pengar då exempelvis miljöarbete leder till att banken kan sänka sina 
energikostnader. Det i sin tur bidrar till att Swedbank blir energismarta genom att minska 
tjänsteresor och istället använda videokonferenser.  
 
Att Swedbank är ett stort företag tror Sydstrand möjliggör hållbarhetsarbete för banken. Det 
eftersom hållbarhetsarbete handlar om att vara ett etablerat företag som har resurser i form av 
system, anställda och pengar att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det finns även större krav på 
företag som är publika på börsen, förväntningarna är därför större på Swedbank menar 
Sydstrand. 
 
Riktlinjer 
 
Swedbank använder sig av flertal riktlinjer som GRI, PRI och Global Compact och 
riktlinjerna ses som ett verktyg för att strukturera bankens hållbarhetsarbete. Sydstrand menar 
att FN:s riktlinjer är det närmaste samhället kan komma rätt och fel, därför är FN:s riktlinjer 
viktiga att följa. De större normutvecklarna som exempelvis Global Compact har därför en 
påverkan på banken. Skulle Global Compact ta in en klausul om finansiell stabilitet för banker 
så skulle Swedbank anamma den klausulen. Sydstrand anser att banken måste ta hänsyn till 
riktlinjer men att det inte påverkar varför och hur banken arbetar med hållbarhetsfrågor 
internt.  
 
”Vi måste definiera inifrån vad som är kärnan och sen får vi förhålla oss till alla externa 
förfrågningar så gott vi kan och förklara hur vi har tänkt” 
(Personlig kommunikation, C. Sydstrand, 14 mars, 2012.) 

4.2.2 Intervju Pernilla Ruin Swedbank 
 
Pernilla Ruin arbetar som chef för hållbarverksamhet på avdelningen Business Service. Ruins 
arbete är att se till att banken arbetar med hållbarhetsfrågor och eftersom bankens nya 
hållbarhetsarbete inte är helt på plats ännu så blir hon spindeln i nätet. 
 
Corporate Social Responsibility och hållbarhet 
 
Fram till ett år sedan arbetade Swedbank bara med miljöfrågor. Då banken har en liten 
miljöpåverkan insåg Swedbank att det tidigare miljöarbetet inte räckte till. Av den orsaken har 
fler hållbarhetsfrågor inkluderats och banken har vidareutvecklats från miljö till att anta ett 
större perspektiv. Ruin menar även att Swedbank vill gå tillbaka till sina rötter som handlar 
om att hjälpa bönder att ta lån när det var dåliga tider. Bankens hållbarhetsarbete grundar sig i 
fyra områden vilka är miljö, korruption, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Där bland annat 
frågor om jämställdhet, materialinköp till verksamheten och arbetsrätt inkluderas. Ytterligare 
menar Ruin att Swedbank har en möjlighet att påverka både privatpersoner och andra företag, 
genom pengaflödet där banken bland annat kan minska penningtvätt och människohandel 
 
Swedbank använder sig av ordet hållbarhet i sitt arbete. Det eftersom banken anser att 
hållbarhet bäst hör ihop med bankens verksamhet. Dock anser Ruin att skillnaden mellan CSR 
och hållbarhet är en tolkningsfråga och att begreppen egentligen kan likställas. 
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Intressenter 
 
Swedbanks hållbarhetsarbete vänder sig främst till aktieägarna, investerarna men även 
kunder. Ruin menar att målet inte är att skylta med det hållbarhetsarbete som bedrivs utan 
Swedbank vill visa att de bidrar till förändring i samhället och att de har kontroll över sitt 
hållbarhetsarbete. Kontroll skapas genom att Swedbank integrerar hållbarhet i alla delar av 
verksamheten. Genom att banken har kontroll kommer det bidra till att de stora investerarna 
får kunskap om att banken hållbarhetsarbetar. 
 
Kunder 
Banken bedriver hållbarhetsarbete för att fler kunder ska anse Swedbank som en attraktiv 
bank samt för att visa att de tar sitt ansvar som skapar långsiktiga relationer till kunder. Det 
finns förväntningar från bankens kunder att Swedbank ska hållbarhetsarbeta. Ruin menar att 
det inte är något speciellt om du idag följer miljöbalken utan kunder bryr sig om allt som rör 
verksamheten, exempelvis hur arbetet sker med leverantörer. Kunder har därför ett intresse 
för vad som faktiskt görs gällande bankens hållbarhetsarbete. Exempelvis genomför 
Swedbank riskkvalificering av 25 000 leverantörer för att ta reda på om leverantörerna 
uppfyller de krav banken har. Aktieägare och investerarna påverkar också hållbarhetsarbetet 
genom att ställa minimikrav. För aktieägare är hållbarhetsarbetet ett extra plus men vinsten 
kommer alltid vara det viktigaste för dem enligt Ruin.   
 
”Att visa resultat på det man säger men också på det man faktiskt gör” (Personlig 
kommunikation, P. Ruin, 14 mars, 2012). 
 
Swedbanks miljöarbete, vilket är en del av hållbarhetsarbetet har enligt Ruin varit en 
bidragande orsak till att attrahera kunder och då framför allt bland företagskunder. Det är 
flertal kommuner, landsting och internationella företag som efterfrågar miljöarbete då det är 
avgörande i kundernas val av bank. Kunder har då valt Swedbank framför andra banker 
eftersom dem är miljöcertifierade. Det beror till viss del på att flertal kunder i sin tur har 
miljökrav på sig och därmed väljer en bank som uppfyller kraven. Ruin menar att miljöarbete 
har fått en genomslagskraft på grund av att arbetet pågått under en lång tid i banken.   
 
Anställda 
Ruin anser att Swedbanks anställda är en förutsättning för att integrera hållbarhet i 
verksamheten. Därför ska hållbarhet finnas i rekryteringsprocessen genom att satsa på e-
utbildningar och baspaket för anställda. Hållbarhet är även viktigt inom Swedbank eftersom 
att anställda upplever glädje och engagemang på arbetsplatsen om de får engagera sig i 
volontärarbete. Dock är inte hållbarhetsarbete den största faktorn till att arbetssökande söker 
sig till Swedbank utan endast en bidragande attraktionsfaktor. Ruin menar dock att 
arbetssökande kan välja andra företag som arbetsgivare om Swedbank inte arbetar med 
hållbarhetsfrågor.  
 
Konkurrenter 
Hållbarhet är något som formas av kulturen i företaget och Swedbanks hållbarhetsarbete 
liknar därför inte andra bankers hållbarhetsarbete. Swedbank och dess konkurrenter är till viss 
del lika, men i jämförelse mellan svenska banker har alla olika historik och därför jämför sig 
Swedbank inte med varandra. Ruin menar att en bra lösning hade varit ifall bankerna kunde 
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samarbeta sinsemellan.  Ett samarbete går att utföra eftersom det bidrar till en win-win 
situation för banken, det gäller endast att hitta rätt ambition och nivå. 
 
Etik och Moral 
 
Samhälle och Legitimitet 
Ruin anser att samhället har inflytande på Swedbanks hållbarhetsarbetet genom de många 
bankkontor som är lokala och det hållbarhetsengagemang som finns. Ett lokalt engagemang 
som Swedbank driver är Unga jobb, ett projekt som går ut på att erbjuda unga arbetssökande 
jobb. 
 
“Jag skulle vilja säga att den lokala förankringen har gjort jätte mycket för att driva på 
andan, det finns ju redan så mycket engagemang idag på plats” (Personlig kommunikation, 
C. Sydstrand 14 mars, 2012). 
 
För att uppnå legitimitet som bank är det fler faktorer än hållbarhet som spelar in. Ruin anser 
dock att Swedbanks hållbarhetsarbete förbättrar förtroendet för banken. Trovärdigheten för 
banken kan påverkas genom att påvisa ett sunt och stabilt hållbarhetsarbete. Ruin menar att 
Swedbanks hållbarhetsarbete är betrott och därför har Swedbank en stor möjlighet att påverka 
genom att inkludera hållbarhet i de dagliga transaktionerna. Därmed sprids 
hållbarhetsbudskapet men bidrar inte direkt till legitimitet. Ruin menar istället att 
hållbarhetsarbete bidrar till legitimitet som företag och inte som bank. 
 
Företagsledarens personliga moral 
Swedbanks hållbarhetsarbete är bland annat framtaget av bankledningen som också 
bestämmer nivån på arbetet. En person som Ruin anser har påverkat hållbarhetsarbetet inom 
Swedbank är vd Michael Wolf.  Ruin menar att Wolf har visat att hållbarhet är en viktig del 
av Swedbanks kultur. Wolf är engagerad i hållbarhetsfrågor och det märks genom att nya 
hållbarhetsfrågor har kommit upp inom organisationen, exempelvis projektet “Unga jobb”. 
Projektet handlar om att erbjuda unga arbetslösa en praktikplats i arbetslivet. Ett positivt 
resultat av projektet är att kommuner har haft fler ansökande arbetsgivare till “Unga jobb” än 
sökande aspiranter. Wolf är väldigt positiv till hållbarhetsarbete överlag och på så sätt har 
Wolf visat att hållbarhetsarbete är fördelaktigt för Swedbank att arbeta med.  
 
”Han har legitimerat tanken med hållbarhet och det har bidragit till att andra också gjort 
det”(Personlig kommunikation, P. Ruin 14 mars, 2012). 
 
Finansiella faktorer 
 
Lönsamhet  
Det viktigaste incitamentet till att Swedbank arbetar med hållbarhet är på grund av bankens 
affär. Det vill säga alla transaktioner med bankens intressenter samt vad Swedbank väljer att 
investerar och placera i. Ruin anser att Swedbank blir en lönsammare bank om de engagerar 
sig i hållbarhet eftersom hållbarhet ska finnas för att banken ska klara sig ekonomiskt på lång 
sikt och hålla längre. 
 
“Vi vill vara den bank som klara oss både helt ekonomiskt men även i allmänhetens ögon” 
(Personlig kommunikation, P. Ruin 14 mars, 2012). 
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Ruin menar att hållbarhetsarbete ska bedrivas om det kan motiveras pengamässigt. Dock har 
Swedbank inte gjort mätningar på om hållbarhet har bidragit till lönsamhet eftersom det är 
komplicerat att följa upp vad inom hållbarhet som är lönsamt. Ruin menar att den största 
kostnaden för hållbarhetsarbete som Swedbank har är miljöcertifiering som finns inom 
banken. Även om hållbarhetsarbete utgör en kostnad är Ruin övertygad om att hållbarhet 
bidrar till lönsamhet för Swedbank eftersom det är ett sätt att spara pengar, vilket gynnar 
affären.  
 
“Bortom det faktum att vi tycker att det är rätt så finns det naturligtvis ett affärstänk bakom 
också” (Personlig kommunikation, P. Ruin, 14 mars, 2012). 
 
Riktlinjer 
 
Enligt Ruin har de riktlinjer som finns inom bankens hållbarhetsarbete inte bidragit till att 
Swedbank börjat hållbarhetsarbeta. Ruin menar istället att riktlinjerna är ett hjälpmedel till 
hållbarhetsarbetet och redovisningen. Det eftersom riktlinjerna ger en indikation på vilka 
frågor banken ska arbeta utefter. Inom Swedbank är Global Compact en viktig riktlinje 
eftersom Swedbanks hållbarhetsarbete inte skulle vara meningsfullt om banken inte var 
behörig till riktlinjen enligt Ruin. GRI:s riktlinjer används även enligt C-nivå och orsaken till 
att Swedbank valt att använda sig av GRI är för att det är den vanligaste riktlinjen som företag 
upprättar sin hållbarhetsredovisning efter. 

4.2.3 Dokument undersökning Swedbank  
 
Corporate Social Responsibility och hållbarhet 
 
Swedbank beskriver i sin hållbarhetsredovisning att ett samhällsengagemang skall vara 
centralt i bankens affärsmodell. Swedbank menar att bankens syfte stämmer överens med ett 
samhällsengagemang om att främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och 
företagen. Därför är tanken med att hjälpa människor att spara pengar fortfarande den samma 
som när banken startade för 200 år sen.  (Swedbank Hållbarhetsredovisning, 2011). 
 
“Vi är inte en bank med ett samhällsansvar, vi är ett samhällsansvar som blev en bank” 
(Michael Wolf, 2012 s.2 årsredovisning). 
 
Intressenter	  
 
“Samhällsfrågorna ska drivas utifrån ett tydligt affärsperspektiv och ses som en viktig väg till 
ökad lönsamhet och till att attrahera kunder, medarbetare och investerare” (Swedbank 
Hållbarhetsredovisning, 2012). 
 
Kunder 
Swedbank menar i sin hållbarhetsredovisning att kunder och bankens andra intressenter i hög 
grad förväntar sig att Swedbank ska ha kunskap om hållbarhet. Kunskap ska finnas om 
affärsrelaterade risker samt möjligheter men även för lagar och riktlinjer. Swedbank erbjuder 
därför hållbar finansiell rådgivning till sina företagskunder för att tillsammans med kunder nå 
framgång och göra en bättre affär. Swedbank anser att företagskunder genom sociala och 
miljömässiga frågor kan påverka sitt rykte och sin framgång men även påverka bankens rykte 
och framgång. För att bedöma kunders långsiktiga situationer tar Swedbanks ansvar för miljö, 
mänskliga rättigheter och korruption i både in-och utlåning (Swedbank 
Hållbarhetsredovisning, 2011).  
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Samhällsfrågor är även viktiga för att attrahera kunder samt investerare och Swedbank skriver 
i sin hållbarhetsredovisning att allt engagemang är efterfrågestyrt. Långsiktiga relationer med 
kunder kan endast skapas om banken på ett hållbart- och ansvarsfullt sätt skapar tillväxt för 
kunder genom kreditgivning och investeringar. I bankens kreditgivning har Swedbank bland 
annat tydliggjort risker genom strängare belåningsgrad vid bolån och en uppmaning till debatt 
om hushållens risktagande. Det har bidragit till att hushållen nu har en större vilja att amortera 
lån och att bindningstiderna för bolåneräntan har blivit längre (Swedbank 
hållbarhetsredovisning, 2011).  
 
Anställda 
Enligt Swedbanks hållbarhetsredovisning ska hållbarhetsarbete ses som en viktig väg till att 
attraherar arbetssökande (Swedbank Hållbarhetsredovisning, 2011). Anställda är för 
Swedbank en viktig intressent, inte minst som en del i den strategiska utvecklingen eftersom 
anställda dagligen skapar relationer och bemöter bankens kunder. Swedbank investerar i sina 
anställda genom bland annat bankens individuella prestations- och utvecklingsprogram. Det 
hjälper varje anställd att leva upp till sina mål samt arbeta utefter att vara enkel, öppen och 
omtänksam som är bankens värdegrund. Swedbank använder sig också av Voice, en årlig 
medarbetarundersökning där anställda får möjligheten att yttra sina åsikter till bankens 
ledning samt chefer. Resultatet av Voice år 2011 var det högsta någonsin och undersökningen 
visar att motivationen hos anställda går åt ett positiv håll. Även via Swedbanks interna 
arbetsmarknad ges en möjlighet för anställda att utvecklas och främja en karriär då alla lediga 
arbeten i första hand annonseras internt (Swedbank Årsredovisning, 2011).  
 
Etik och Moral 
 
Samhälle och legitimitet 
I Swedbanks hållbarhetsredovisningen beskriver banken att det endast kan gå bra för 
Swedbank om det går bra för samhället där de verkar. Swedbank ska därför vara en 
förutsättning för ett fungerande samhälle genom att banken dagligen utför transaktioner 
mellan olika aktörer på marknaden. Swedbank har utöver att integrera samhällsfrågor i 
kärnverksamheten också valt att ta en större roll i samhället. I Swedbanks 
hållbarhetsredovisning lyfter banken bland annat upp frågor kring ungdomsarbetslöshet och 
banken menar att initiativ ska tas till grupper i samhället med en svagare ställning. Swedbank 
har bland annat skapat projektet “Unga jobb” med syfte att erbjuda praktikplats till ungdomar 
och som bidrar till nya erfarenheter inför en fortsatt karriär. Sedan starten år 2009 har cirka 
3000 praktikplatser skapats varav 300 på Swedbank där 7 av 10 praktikanter inom Swedbank 
sedan fått någon form av anställning. Swedbank erbjuder även sedan år 2011 praktik till 
utrikesfödda akademiker med syftet att erbjuda en väg in i det svenska arbetslivet (Swedbank 
Hållbarhetsredovisning, 2011). 
 
Swedbank har även fokuserat på miljöansvar i många år och beskriver att det är en del av 
bankens affär. År 2003 blev banken miljöcertifierad enligt ISO 14001 och är den första och 
enda börsnoterade bank som är det. Swedbank följer även kontinuerligt upp analyser av 
makro indikatorer som kan påverka samhället och banksektorn (Swedbank 
Hållbarhetsredovisning, 2011). 
 
Finansiella faktorer 
 
Lönsamhet  
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Swedbank beskriver i sin hållbarhetsredovisning att samhällsfrågor bör drivas utifrån ett 
tydligt affärsperspektiv och att samhällsfrågor är viktigt för att öka lönsamheten i banken. 
Swedbank anser att en förutsättning för en hållbar ekonomi och tillväxt är att ha en långsiktig 
balans mellan ut- och inlåning, samt att belåningen till kunder skall vara rimlig i såväl 
lågkonjunktur som i högkonjunktur. Eftersom att Swedbank är en stor kapitalförvaltare gör 
banken hållbarhetsanalyser av de företag som banken gör affär med och kan därmed påverka 
hållbarhetsarbetet hos dem. Exempelvis utför Swedbank vid varje företagskredit över 1 miljon 
kronor en hållbarhetsanalys som syftar till att utvärdera risker i områdena mänskliga 
rättigheter, korruption och miljö. Det eftersom områdena påverkar Swedbank och kunders 
lönsamhet men även kunders återbetalningsförmåga (Swedbank Hållbarhetsredovisning, 
2011).  
 
Riktlinjer 
 
Swedbank har miljö redovisat sedan år 1995 och år 2000 gav banken ut sin första 
hållbarhetsredovisning. Banken redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI nivå C och det 
innefattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Swedbank har även valt 
att följa FN:s Global Compact för att arbeta för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
anti-korruption (Swedbank Hållbarhetsredovisning, 2011). 
 
Swedbank Robur som är en del av Swedbank och en av nordens ledande aktörer inom 
ansvarsfulla investeringar har skrivit under FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, PRI. 
Genom Swedbank Robur erbjuds placeringar i bolag som arbetar med sociala, etiska och 
miljömässiga frågor (Swedbank Hållbarhetsredovisning, 2011).  
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6. ANALYS 
Kapitlet inleds med en beskrivning av analysens disposition och tillvägagångssätt. Utifrån de 
rubriker som varit genomgående i teoretiska referensramen och empirin, kommer vi jämföra 
tidigare forskning och teori som presenteras i teoretiska referensramen med genomförda 
intervjuer och dokumentundersökningar från empirin. 

6.1 Analysens uppbyggnad 

För att få en tydlig struktur i analysen har vi valt att utgå från de fem genomgående 
huvudområden från vår teoretiska referensram och empiri; Corporate Social Responsibility 
och hållbarhet, Intressenter, etik och moral, finansiella faktorer och riktlinjer. Genom en 
uppdelning blir incitamenten tydligare till varför företag väljer att arbeta och redovisar CSR 
samt vilka skillnader och likheter som finns. Vi avslutar analysen med en sammanställande 
modell av vilka incitament som stämmer in på våra undersökta banker, samt presenterar de 
likheter och skillnader som vi funnit hos våra fyra respondenter.  

6.2 Corporate Social Responsibility och hållbarhet 

Det har länge förts en diskussion om att företag ska ta ett samhällsansvar (Grankvist, 2009). 
Utvecklingen har gått framåt från att fokusera på enbart ett hållbarhetsperspektiv till att 
inkludera fler frågor i verksamheten. Alla våra respondenter är överens om att bankerna har 
tagit in fler frågor inom hållbarhet än vad som tidigare fanns hos bankerna. Ruin på 
Swedbank tillsammans med Widebäck och Solehav på SEB är överens om att bankernas 
hållbarhetsarbete till största del tidigare fokuserade på enbart miljöfrågor. Det för att sedan 
vidareutvecklats till att integrera fler frågor. Dock menar Sydstrand och Ruin att 
hållbarhetsarbete alltid har funnits inom Swedbanks verksamhet. Solehav och Widebäck 
stämmer inte in i Swedbanks uttalande utan anser att SEB:s hållbarhetsarbete började på 
1990-talet och då var miljö den största frågan för banken. Gemensamt för våra respondenter 
är att den miljöfokus som tidigare fanns inom båda bankerna nu har ersatts med ett större 
hållbarhetsperspektiv. Solehav på SEB förklarar att det är ett tryck från bankens intressenter 
som bidragit till att fler hållbarhetsfrågor har inkluderats. Solehav resonemang förstärker 
teorins påstående om att det är intressenters tryckt som bidragit till att företag valt att 
inkludera ett bredare hållbarhetsperspektiv än tidigare (Borglund et al., 2008). 

6.3 Intressenter 

Widebäck och Solehav på SEB menar att en påverkan och en generell förväntan finns från 
bankens intressenter att bedriva hållbarhetsarbete. På så vis styrks Freeman et al. (2001) 
påstående om att en påverkan från intressenter leder till att ett engagemang för CSR-frågor 
startar. Alla respondenter är överens om att det finns en påverkan från bankernas intressenter 
men att bankerna prioriterar dessa olika. Det kan förklaras av intressentteorin som beskriver 
att företag blir påverkade av olika intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2011). De 
intressentgrupper som både SEB och Swedbank anser har en stor påverkan på bankernas 
hållbarhetsarbete är kunder och anställda. De kan då tolkas som primära intressenter enligt 
intressentteorins normativa perspektiv, vilket liknas vid intressenter som behövs för att kunna 
överleva och lyckas i framtiden (Deegan & Unerman, 2011; Metcalfe, 1998). Vidare nämner 
även Ruin och Sydstrand på Swedbank att aktieägare är en viktig intressentgrupp som har 
påverkat bankens hållbarhetsarbete. Solehav på SEB beskriver det som att tryck kommer från 
en bred intressentgrupp bestående av personal, kunder, frivilliga organisationer, beslutsfattare, 
EU samt andra banker. Även intressentteorin beskriver att företag påverkas av olika 
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intressenter eftersom att intressenter är en nödvändig tillgång för företags överlevnad (Deegan 
& Unerman, 2011; Post et al., 2002). Widebäck uttrycker att tid och pengar inte hade 
investerats i hållbarhet om det inte funnits en påverkan från intressenterna.  
 
Widebäck anser att SEB inte kan existera utan sina anställda och därför går anställdas 
intressen före flertal andra intressenters intressen. Det kan enligt Deegan och Unerman (2011) 
och Metcalfe (1998) bero på att företag vill tillfredsställa sina primära intressenter för att 
kunna fortleva. Både SEB och Swedbank värderar sina anställda högt men gällande bankernas 
hållbarhetsarbete finns en starkare betoning av de anställda i SEB än hos Swedbank.  
 
Enligt Widebäck och Solehav på SEB förväntar sig anställda att banken skall arbeta och 
redovisa hållbarhet eftersom majoriteten av de anställda tycker att det är ett viktigt område. 
Det kan likställas med Aguilera et al. (2007) som förklarar att tryck finns från anställda att 
engagera sig i hållbarhetsfrågor. Ruin och Sydstrand på Swedbank tar inte upp att det finns 
förväntningar från anställda men nämner att ett hållbarhetsarbete skall finnas för att motivera 
anställda. Det konstaterar även Valentine och Fleischman (2008) som menar att CSR-arbete 
leder till att anställda blir mer tillfreds med sitt arbete. Även Widebäck och Solehav 
instämmer i detta resonemang då det är viktigt för SEB att motivera anställda eftersom det 
leder till glada kunder och i sin tur nöjda aktieägare. Solehav på SEB menar att syftet med att 
motivera anställda är att anställda ska uppfatta SEB som en bra arbetsgivare samt att de ska 
vara stolta över det hållbarhetsarbete som finns. Det kan enligt Löhman och Steinholtz (2003) 
bero på att CSR ökar anställdas engagemang, vilja och stolthet. 
 
Alla respondenter är överens om att hållbarhetsarbete kan attrahera nya anställda vilket även 
styrks i både bankernas hållbarhetsredovisningar. SEB menar att målet för banken är att vara 
den mest attraktiva arbetsgivaren och Swedbank menar att hållbarhetsarbete ses som en viktig 
väg till att attraherar arbetssökande (SEB Hållbarhetsredovisning, 2010; Swedbank 
Hållbarhetsredovisning, 2011). Det kan enligt Greening och Turban (1997) bero på att 
arbetssökande söker sig till företag som arbetar och redovisar CSR och därför föredrar en 
arbetsplats där CSR finns. Dock ser Ruin på Swedbank och Widebäck på SEB inte 
hållbarhetsarbete som den största faktorn till att arbetssökande söker sig till bankerna. Det ses 
istället som en bidragande attraktionsfaktor. Dock betonar Ruin att om Swedbank inte 
bedriver hållbarhetsarbete skulle det kunna bidra till att arbetssökande inte söka sig till 
banken. Ruin på Swedbank uppfyller då teorins påstående som poängterar att anställda söker 
sig till en arbetsplats där CSR-arbete finns framför en arbetsplats där det inte finns (Turban & 
Greening, 1997; Peterson, 2004). Solehav på SEB förstärker teorins påstående och anser att 
hållbarhetsarbete är en förutsättning för att attrahera arbetssökande i framtiden.  
 
Att kunder är en viktig intressent förklarar Grafström et al. (2008) med att medvetenheten 
bland kunder har ökat för CSR-frågor. Den bilden bekräftas av både Sydstrand och Ruin på 
Swedbank då de anser att kunder har förväntningar och därmed efterfrågar hållbarhetsarbete. 
Löhman och Steinholtz (2003) förstärker påståendet och menar att kunder är en viktig 
intressent som påverkar företag genom att ställa högre krav på att arbeta och redovisa CSR. 
Även Widebäck och SEB:s hållbarhetsredovisning menar att kunder efterfrågar hållbarhet och 
då specifikt större kunder. Det eftersom majoriteten av bankens kunder redan 
hållbarhetsarbetar (SEB Hållbarhetsredovisning, 2010). En koppling finns till Caroll (2004) 
som förklarar att företag arbetar ansvarsfullt för att skapa och behålla en relation till 
intressenter. Det styrks även av Solehav på SEB som anser att det är viktigt att hållbarhet 
inkluderas i kundkontakten.  
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Gemensamt för alla fyra respondenter är att kunder nämns som den viktigaste intressenten 
eftersom de påverkar bankernas hållbarhetsarbeten. Orsaken är enligt Widebäck och Solehav 
på SEB tillsammans med Sydstrand på Swedbank att kunder är en förutsättning för att 
bankerna ska kunna överleva. Widebäck på SEB tycker därmed att det är bankens kunder som 
har den största makten i SEB:s hållbarhetsarbete. Det intygar Solehav då han menar att det är 
kunder som driver bankens affär. Det kan kopplas till intressentteorins ledningsperspektiv 
som förklarat att företag kommer beakta de intressenter med mest makt för att företaget ska 
kunna överleva (Deegan & Unerman, 2011). Det i sin tur leder till att företag kommer att rikta 
sig och ge information till de intressenter som företag anser som mest viktiga för 
verksamhetens fortlevnad (Deegan & Unerman, 2011; Mitchell, Agle & Wood, 1997). 
Widebäck instämmer och menar att utan nöjda kunder som vill göra affärer med banken finns 
det inga anställda och inte heller några nöjda aktieägare. Vilket kan jämföras vid att 
respondenterna inte stämmer in med Hendersson (2002) som tycker att CSR-arbete bidrar till 
att företag inte längre arbetar utefter att tillgodose kunders förväntningar och behov. Vilket 
kan bidra till att kunderna lämnar företaget (Hendersson, 2002).  
 
Vidare menar Sen och Bhattacharya (2001), Löhman & Steinholtz (2003) samt Grafström et 
al. (2008) att CSR-arbete kan bidra till att attrahera kunder.  Det kan bero på att flertalet 
kunder har ett ökat intresse för att konsumera tjänster som tar hänsyn till sociala och 
miljömässiga förhållanden (Grafström et al., 2008). Solehav på SEB stämmer in i 
resonemanget och menar att hållbarhetsarbete har varit avgörande i bankens upphandlingar 
med kunder. Widebäck på SEB menar att det beror på att kunder har krav på sig och att 
hållbarhetsarbete då blir en viktig faktor i val av bank. Sydstrand och Ruin instämmer med 
SEB:s respondenter och menar att Swedbank har attraherat kunder då banken av flertal kunder 
anses som hållbar. Ruin på Swedbank betonar det genom att nämna att miljöarbetet har varit 
avgörande hos bankens kunder. Löhman och Steinholtz (2003) förstärker påståendet och 
beskriver att flertal kunder inte vill konsumera tjänster ifall företag inte tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågor. Det kan i sin tur bidra till att företag förlorar sina kunder (Löhman & 
Steinholtz, 2003).   
 
Borglund et al. (2008) menar att förväntningar och tryck från aktieägare är det viktigaste 
incitamentet till att arbeta och redovisa CSR. Widebäck på SEB samt Ruin och Sydstrand på 
Swedbank menar att aktieägare är en primär intressent för bankerna. Dock betonar varken 
respondenterna på Swedbank eller SEB i vidare bemärkelse att aktieägare skulle vara en 
viktig intressent för bankernas gällande hållbarhetsarbete. Bankerna uppfyller då inte teorin 
om att flertal aktieägare kräver att företag ska arbeta och redovisa CSR (Borglund et al., 2008; 
Grafström et al., 2008).  
 
Både Solehav och Widebäck anser att SEB studerar hur bankens konkurrenter arbetar med 
hållbarhet. En koppling finns till institutionell teori som förklarar att företag tenderar att likna 
andra företag i samma bransch, så kallad imiterande isomorphism (Deegan & Uneman, 2011). 
Företag härmar de företag som anses som mer framgångsrika än dem själva (Deegan & 
Uneman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983). Den bilden bekräftas inte av Widebäck men 
däremot av Solehav, då han menar att banken tar till sig initiativ från andra banker för att 
förbättra SEB:s hållbarhetsarbete.  
 
Den institutionella teorin förklarar att företag påverkas av andra företag (Eriksson-Zetterquist, 
2009). Sydstrand menar att Swedbank påverkas av sina konkurrenter eftersom de finns få 
banker i Sverige och att bankerna på så sätt byter personal med varandra. Dock menar 
Sydstrand men även Widebäck på SEB och Ruin på Swedbank att bankerna inte jämför sig 
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med sina konkurrenter eftersom att bankerna inte liknar varandra. Widebäck på SEB uttrycker 
det som att det inte blir ett incitament till varför SEB arbetar och redovisar hållbarhet. Varken 
SEB eller Swedbank uppfyller då den tvingande isomorphismen inom institutionell teori som 
anser att företag kommer bli tvingade av andra organisationer att arbeta och redovisa CSR.   

6.3 Etik & Moral 

Chih et al. (2010) menar att större finansiella företag kommer agera mer ansvarsfullt än andra 
företag eftersom ett tryckt från samhället existerar. Solehav på SEB instämmer med Chih et 
al. (2010) och menar att det finns ett ökat intresse från samhället för hållbarhetsfrågor, vilket 
har påverkat hur banken arbetar med hållbarhet. Solehavs resonemang styrks av både 
Widebäck på SEB och Sydstrand på Swedbank som menar att det som påverkar samhället 
påverkar även bankernas hållbarhetsarbeten. Även Ruin instämmer i resonemanget då hon 
menar att hållbarhetsarbetet påverkas av samhället genom de flertal lokala kontor som 
Swedbank har. Det kan kopplas till Tagesson et al. (2009) som bekräftar att tryck från 
samhället ger incitament till att arbeta och redovisa hållbarhet, vilket återspeglas i både SEB 
och Swedbank.  Sydstrand på Swedbank tillägger att banken måste förhålla sig till samhället 
och till de normer som finns vilket innebär att Swedbank måste bara lyhörda för förändringar i 
samhället.  
 
Något som är en väsentlig skillnad i den framtagna empirin är att Sydstrand på Swedbank 
betonar samhället starkare i jämförelse med de tre andra respondenterna. Det kan enligt 
Tagesson et al. (2009) och Scholtens (2009) bero på att företag vill passa in i sin omgivning 
och samhället blir därför ett viktigt incitament till varför företag arbetar och redovisar CSR. 
Sydstrand anser att Swedbank är en bank som har den starkaste förankringen i lokalsamhället 
och därmed känner ett stort samhällsengagemang. På så sätt blir samhällets åsikter av stor 
betydelse för banken menar Sydstrand. 
 
Legitimitetsteorin bygger på det “sociala kontraktet” som finns mellan samhället och företag, 
där samhället kan påverka hur verksamheten bedrivs (O’Donovan, 2002). Alla våra 
respondenter har på ett eller annat sätt påverkats av det sociala kontraktet i form av tryck och 
förväntningar på att bankerna ska hållbarhetsarbeta. Företag måste anpassa sig till det sociala 
kontraktet för att inte förlora sin legitimitet (Deegan & Unerman, 2011; Farache & Perks, 
2010; Jutterström & Norberg, 2011). Sydstrand bekräftar att Swedbank kommer förlora sin 
legitimitet om inte banken lyssnar på vad samhället önskar. 
 
Legitimitetsteorin beskriver även att företag redovisar hållbarhet på grund av att samhället ska 
uppfatta dem och deras aktiviteter som legitima (Farache & Perks, 2010; Guthine & Parker, 
1989). Solehav intygar att ett bra hållbarhetsarbete leder till att samhället ser SEB med blida 
ögon. Därför kan ett incitament till att arbeta och redovisa CSR vara att uppnå legitimitet, då 
förtroendekapital kan byggas om ett företag kan visa att de arbetar ansvarsfullt (Brønn & 
Vidaver-Cohen, 2009; Tagesson et al., 2009). Widebäck på SEB menar att hållbarhet är 
viktigt i bankbranschen på grund av att det måste finnas ett förtroende mellan SEB och 
bankens intressenter. Det resonemanget finns även i SEB:s hållbarhetsredovisning där banken 
beskriver att de är beroende av samhällets förtroende för att kunna existera. Dock skiljer sig 
Ruin på Swedbank och Widebäck på SEB sig mot de två andra respondenterna. Det eftersom 
Widebäck menar att det inte är hållbarhetsarbetet i sig som bidragit till legitimitet utan att 
arbetet är en förutsättning för att inte tappa legitimitet. Ruin styrker resonemanget och anser 
att det finns flera faktorer än bara hållbarhet som gör Swedbank legitimt men betonar att det 
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ändå bidrar till en förbättring av bankens legitimitet. Det är även vad Grafström et al. (2008) 
menar då CSR är nödvändigt för att inte förlora sitt förtroende.   
 
Vidare menar Sydstrand på Swedbank att hållbarhetsfrågor är nödvändigt för att banken skall 
uppfattas som legitim eftersom förtroende är grunden för bankens affär. Det eftersom en icke 
uppfylld legitimitet kan uppfattas som ett hot mot företag då företags beteende inte stämmer 
överens med samhällets normer (Deegan & Unerman, 2011; Farache & Perks, 2010). 
 
Företagsledarens personliga moral driver ofta arbete och redovisning av CSR i företag, då 
de anser att det finns ett moraliskt ansvar utöver lönsamhet (Brønn & Vidaver-Cohen, 2009; 
Caroll, 2002). Enligt Sydstrand har Swedbank ett moraliskt ansvar utöver lönsamhet att arbeta 
med hållbarhet. Swedbanks vd är engagerad i hållbarhetsfrågan och Sydstrand menar att 
inflytandet kommer inifrån organisationen. Ruin på Swedbank styrker Sydstrands uttalande 
och menar att vd:n är engagerad och bidrar till att nya frågor inom hållbarhet kommit upp. En 
jämförelse finns till Aguilera et al. (2007) som förklarar att företagsledaren har makt genom 
att välja strategier och att allokera resurser. Widebäck och Solehav på SEB delar inte den 
synen utan menar istället att företagsledaren har en påverkan på allt som händer i 
verksamheten. Då är det inte specifikt moralen som har påverkat varför SEB 
hållbarhetsarbetar, utan att det istället är bankens historia och utveckling. På så sätt är enbart 
Swedbanks respondenter överens med Caroll (2000) som menar att CSR drivs av 
företagsledarens personliga moral. Dock kan företagsledarens moral representera individuella 
värderingar och inte företagsvärderingar och därmed kan CSR initiativ förändras till 
företagsledarens fördel (Hemingway & Maclagan, 2004). Ruin på Swedbank instämmer inte i 
resonemanget eftersom bankens företagsledare vill driva hållbarhetsfrågan framåt och har 
visat att hållbarhet är något bra för banken.  

6.4 Finansiella faktorer 

I Swedbanks hållbarhetsredovisning menar banken att hållbarhet bör drivas utifrån ett tydligt 
affärsperspektiv och ska ses som en viktig väg till lönsamhet (SEB Hållbarhetsredovisning, 
2010). Samtliga respondenter är övertygade om att affären är det viktigaste incitamentet till 
varför bankerna hållbarhetsarbetar eftersom det bidrar till lönsamhet. Genom att inte 
inkludera hållbarhet i affären kommer det på lång sikt bidra till ett försämrat resultat enligt 
Sydstrand på Swedbank och Solehav på SEB. Solehav på SEB anser därför att hållbarhet ska 
vara en del av det framtida lönsamhetsmålet för både SEB och bankens kunder. Det stämmer 
också överens med vad Sydstrand på Swedbank tycker då hon menar att hållbarhet handlar 
om lönsamhet på lång sikt. Ruin styrker Sydstrands uttalande då hon menar att Swedbanks 
hållbarhetssatsning bidrar till en lönsammare bank som ska hålla rent ekonomiskt på lång sikt. 
Ruin på Swedbank nämner också att hållbarhet måste kunna motiveras pengamässigt och att 
det måste anses lönsamt för Swedbank att arbeta med hållbarhet. Det kan kopplas till Simpson 
och Kohers (2002) och Soana (2011) som menar att företag som satsar resurser på CSR kan 
på så sätt bidra till ett högre finansiellt resultat och företag kan då både tjäna pengar och vara 
ansvarsfulla. 
 
Tidigare forskning (Maron, 2006; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Simpson och Kohers, 
2002; Waddock & Graves, 1997) menar att det finns ett positivt samband mellan CSR och 
lönsamhet. Dock har ingen av bankerna mätt om deras hållbarhetsarbete har påverkat 
bankernas resultat. Studien gjord av Chih el al. (2012) om att banker som arbetar med CSR är 
mer lönsamma kan inte styrkas av respondenterna.  Orsaken till att bankerna inte har mätt kan 
enligt Jutterström och Norberg (2011) bero på att det är svårt att mäta om det enbart är CSR 
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eller någon annan faktor som påverkan lönsamheten. Sydstrand och Ruin på Swedbank 
instämmer med Jutterström och Norberg (2011) och menar att det är svårt att säga vad som är 
lönsamt med hållbarhetsarbetet eftersom hållbarbetet är integrerat i hela verksamheten.  
 
Sydstrand på Swedbank och Solehav på SEB stämmer överens med tidigare undersökningar 
som visat på att det finns ett positivt samband mellan storleken på företag som redovisar CSR 
och andelen redovisad CSR information (Tagesson el al., 2009). Sydstrand och Solehav 
menar att ett stort företag har de möjlighet till att bedriva arbete med hållbarhet eftersom de 
har större resursmöjligheter i form av pengar och anställda. Övriga respondenter nämner inte 
att storleken på företag är betydande i hållbarhetsarbetet.  
 
Genom att övervaka, ge råd och utöva tryck kan frivilliga organisationers riktlinjer påverka 
företag att arbete med CSR (Jutterström & Norberg, 2011). Augilera et al. (2007) menar att 
riktlinjer kan vara ett incitament för företag att engagera sig i hållbarhet. Widebäck och 
Solehav på SEB anser att riktlinjer har haft en påverkan på SEB:s hållbarhetsarbete. En 
koppling kan dras till normativ isomorphism inom institutionell teori där tryck uppstår från 
grupper att anta normer exempelvis att redovisningen följer standarder och riktlinjer (Deegan 
& Unerman, 2011; Dimaggio & Powell, 1983). Dock är inte riktlinjer enligt Solehav och 
Widebäck en anledning till varför SEB arbetar med hållbarhet. Alla fyra respondenter menar 
istället att riktlinjerna är ett hjälpmedel. Grafström, et al., (2008) delar åsikten och anser att 
riktlinjer kan underlätta för företag som vill arbeta med CSR genom att vägleda i 
hållbarhetsarbetet.  
 
6.5 Sammanfattande analysmodell över resultat 
Modellen skall ge en sammanfattande bild över vilka incitament som har påverkat de utvalda 
bankerna till att redovisa CSR och hur de olika respondenterna instämmer samt skiljer sig åt.           
     Stark Påverkan        Påverkan och ingen prick motsvarar ej påverkan. 

Tabell 3. Egenskapad analysmodell över resultat. 
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7. SLUTDISKUSSION 
Genom detta kapitel vill vi ge ett svar på den inledande undersökningsfråga som vi 
presenterade i kapitel ett som kopplas samman med undersökningens syfte. Vidare kommer vi 
presentera våra slutsatser om vilka de viktigaste incitamenten är till att banker arbetar och 
redovisar CSR. Avslutningsvis presenteras de forskningsbidrag som vår studie har tillfört 
samt förslag till fortsatt forskning. 
 
Syftet som har varit genomgående i uppsatsen är att få en fördjupad förståelse om varför 
banker inom den finansiella sektorn i Sverige väljer att arbeta och redovisa CSR, då CSR är 
ett frivilligt initiativ utöver vad lagen kräver. Utifrån ett företagsperspektiv har vi att 
undersöka vilka incitament som finns till CSR och om det finns likheter och skillnader i 
incitamenten mellan två storbanker i Sverige. Med utgångspunkt från vårt syfte skall vi nu 
besvara följande frågeställning:  
 
Varför väljer företag inom den finansiella sektorn att arbeta och redovisa Corporate Social 
Responsibility? 

7.1 Slutsats  

Vi kan i vår studie påvisa att det finns flertalet olika incitament till att våra utvalda banker 
väljer att frivilligt arbeta och redovisa CSR. Swedbank och SEB respondenter är eniga om 
flertal incitament som har varit orsaken till att bankerna arbetar och redovisar hållbarhet. 
Trots det kan vi kunnat urskilja att det finns skillnader och likheter mellan våra respondenter, 
dels inom bankerna och dels mellan bankerna.  
 
Swedbank genom sina två respondenter är överens om att företagsledares moral är ett 
incitament till varför Swedbank arbetar och redovisar hållbarhet då ett engagemang finns hos 
Swedbanks företagsledare. Därmed är Swedbank överens med Brønn och Vidaver-Cohen 
(2009) och Caroll (2002) som menar att företagsledaren har en påverkan på CSR-arbetet. Vi 
menar att företagsledarens moral kan ha påverkat varför Swedbank arbetar och redovisar 
CSR. Dock inser vi också att företagsledaren är anställd för att driva banken till att uppnå ett 
lönsamt resultat. Därför kommer företagsledaren alltid arbeta efter att öka bankens resultat 
och göra de val som gynnar banken. Därmed anser vi att det inte finns starka grunder nog att 
uttala sig om att företagsledarens moral skulle vara ett incitament till att arbeta och redovisa 
CSR.   
 
Ett annat incitament som vi kan styrka genom den här studien är att samhället har påverkat 
både SEB och Swedbank att hållbarhetsarbete. Synen mellan bankerna går här isär något, då 
våra respondenter på Swedbank uttrycker samhället som en viktig orsak till att banken började 
bedriva hållbarhetsarbete. Vi anser att bankerna är överens om att de måste förhålla sig till de 
samhällsnormer som finns eftersom de annars kan tappa legitimitet. Därmed instämmer SEB 
och Swedbank i det “sociala kontraktet” där företag måste leva upp till vad samhället tycker 
för att inte förlorar legitimitet (Deegan & Unerman, 2011; Farache & Perks, 2010; Jutterström 
& Norberg, 2011). Vi menar dock som Widebäck på SEB och Ruin på Swedbank att 
legitimitet inte är det största incitamentet till varför bankerna hållbarhetsarbetar. Vi anser 
istället att bankernas hållbarhetsarbete kan bidra till att behålla den legitimitet som redan 
finns. 
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Vi har även kunnat påvisa att intressenter är viktiga för båda bankerna eftersom det finns ett 
tryck och en förväntan att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Intressenterna är även en viktig del 
av bankernas affär och därmed är bankernas intressenter också ett viktigt incitament till varför 
båda bankerna hållbarhetsarbetar. Det har genom studien visat sig att tryck och förväntningar 
till största del kommer från kunder och anställda. Vi anser att kunder är den viktigaste 
intressenten för båda bankerna vilket våra respondenter menar beror på att kunder har den 
största makten. Det på grund av att det är kunderna som ser till att bankerna kan existera. 
Därför kommer kunder alltid att vara bankens viktigaste intressent. En viktig slutsats är även 
att hållbarhetsarbete har en stor betydelse för många kunder i val av bank. Därmed menar vi 
att det ytterligare styrker att kunder är den viktigaste intressenten för en bank.  
 
Hållbarhetsarbete finns också inom bankerna på grund av de anställda. Det beror till största 
del på att anställda idag förväntar sig att banken ska arbeta och redovisa CSR. I diskussionen 
om anställda har vi kunnat urskilja att SEB:s anställda är en mer betydelsefull intressent i 
bankens hållbarhetsarbete än hos Swedbank. Det tror vi beror på att SEB har satsat resurser 
internt för att engagera sina anställda i hållbarhet och har som mål att vara den mest attraktiva 
arbetsplatsen. Vi anser därför att anställda ses som ett större incitament till att redovisa 
hållbarhet för SEB än för Swedbank. Dock är våra fyra respondenter överens om att 
hållbarhetsarbete ska motivera anställda, vilket även vi tycker är viktigt eftersom det inte bara 
handlar om att gå med vinst utan ansvar måste även tas för andra områden. Därför blir även 
det ett incitament för bankerna till att arbeta och redovisa CSR.  
 
De incitament som vi kan utesluta efter att ha genomfört den här studien är riktlinjer och 
konkurrenter som inte har haft en påverkan på varför banker hållbarhetsarbetar. Bankerna 
tenderar inte heller att likna andra banker eller företag och de tryck som beskrivs utifrån den 
institutionella teorin har inte heller haft en påverkan till att banker väljer att arbeta och 
redovisa CSR (Eriksson-Zetterquist, 2009). Att riktlinjer inte är ett incitament beror på att 
både SEB och Swedbank ser riktlinjer som ett hjälpmedel. 
 
Alla våra respondenter är överens om att det viktigaste incitamentet till varför bankerna 
arbetar och redovisar hållbarhet är på grund av bankernas affär. Med utgångspunkt i den här 
studien kan vi inte dra en slutsats om att CSR har bidragit till ökad lönsamhet för bankerna. 
Dock menar både SEB och Swedbanks respondenter att bankernas affär bidrar till lönsamhet 
och därför blir det ett incitament till att hållbarhetsarbeta för bankerna. Varken SEB eller 
Swedbank har mätt ifall hållbarhetsarbetet har påverkat lönsamheten. Vi är överens med alla 
respondenterna som menar att om inte hållbarhet skulle vara lönsamt för bankerna skulle inte 
Swedbank och SEB arbeta med det. Vi menar att en bank inte skulle kunna existera och driva 
verksamhet utan att vara lönsam och det anser vi är den största anledningen till varför affären 
är det största incitamentet. Dock menar vi att det kan vara lönsamma företag som har råd med 
CSR och det inte då är CSR som bidrar till lönsamhet. Det eftersom lönsamma företag har råd 
att satsa resurser för att genomföra ett bra hållbarhetsarbete. 
 
Avslutningsvis kan vi sammanfatta att bankernas incitament till CSR ser lika ut och att det 
endast är företagsledarens moral och vilka intressenter som prioriteras som skiljer bankerna 
åt. Som ett sammanfattande svar på vår problemställning kan vi av den här studien dra 
slutsatsen att det är affären tillsammans med intressenterna som är de viktigaste incitamenten 
till att banker väljer att redovisa och arbeta med hållbarhet. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Genom den här studien har vi upptäckt flertal områden inom CSR och hållbarhet som skulle 
vara intressanta att gå vidare och studera. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur 
utländska banker arbetar och redovisar hållbarhet för att sedan jämföra de med svenska 
banker. Det eftersom att utländska banker arbetar och redovisar CSR i större utsträckning än 
svenska banker. Extra intressant vore det att genomföra en jämförelsestudie mellan svenska 
banker och engelska banker då de ligger långt före i arbetet med hållbarhet.   
 
Även fast vi har diskuterat flertalet fördelar med att använda sig av CSR så finns det 
fortfarande företag som inte använder sig av CSR. Därför är ett annat förslag att undersöka 
varför företag inte väljer att arbeta och redovisa CSR. Genom att exempelvis undersöka ifall 
företag som arbetar med CSR är mer lönsamma än företag som inte bedriver arbete med CSR. 
 
Ett annat forskningsförslag är att jämföra Nordea som har lagkrav att redovisa CSR med 
övriga banker i Sverige för att undersöka om incitamenten skiljer sig åt.  

7.3 Förändringar om studien skulle göras igen 

Om möjligheten fanns att göra om den här uppsatsen hade vi valt att genomföra fler intervjuer 
på fler banker som exempelvis Handelsbanken. På grund av att det bara finns fyra storbanker 
att intervjua i Sverige hade det blivit svårt att undersöka fler än fyra respondenter men vi hade 
kunnat generalisera mer utifrån en sådan studie. Vi hade även valt att senarelägga våra 
intervjuer eftersom att våra respondenter under den tiden var uppe i processen med att ta fram 
årets hållbarhetsredovisning, vilket resulterade i tidsbrist hos våra respondenter. Vi tycker 
också att det hade varit intressant att inkludera Nordea i vår studie, för att jämföra hur 
bankens arbete skiljer sig ifrån de övriga bankerna då de har lagkrav att redovisa hållbarhet.  
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Bilaga 1.  
Intervju	  guide	  	  
 
Corporate Social Responsibility och Hållbarhetsarbete 
 
• Berätta om ert hållbarhets/CSR arbete. 
• Varför började ni arbeta med hållbarhetsfrågor/CSR? 
• Vad vill ni uppnå med ert hållbarhets/CSR arbetet?  
• Har arbetet förändrats under tiden sedan företaget började arbeta med hållbarhet/CSR? 
• Varför är hållbarhet/CSR viktigt i er bransch? 
• Har er bransch någon särskild hållbarhet/CSR påverkan?  
• Vilka är de viktigaste motiven till att ni arbetar med hållbarhet/CSR? 
• Hur påverkar bankbransch ert CSR arbete? 
• Vilka läser er hållbarhetsredovisning idag och vilka vill ni ska läsa den? 

 
Intressenter 

• Till vilka intressenter vänder ni er till gällande hållbarhet/CSR? Varför det? 
• Hur ger ni ut information till era intressenter?  
• Hur försöker ni tillgodose alla intressenters önskemål/intressen? 
• Vet ni hur era konkurrenter arbetar med hållbarhet/CSR? Hur upplever ni i så fall ert 

arbete jämfört med era konkurrenter?  
• Tror ni att ert företag kan attrahera nya kunder och anställda med hjälp av 

hållbarhet/CSR? Varför/varför inte?  
 

Etik & Moral 

• Hur tror ni att samhället har påverkat ert arbete med hållbarhet/CSR? 
• Vilka/vem anser ni har inflytande över ert hållbarhets/CSR arbete? 
• Hur påverkar olika förväntningar ert hållbarhets/CSR arbete? 
• Har ert företag upplevt er tvungna att arbete med hållbarhet/CSR? Varför/varför inte? 
• På vilket sett tror ni att CSR drivs av företagsledarens personliga moral?  
 

Finansiellt 

• Är hållbarhet/CSR lönsamt för er? 
• Vilka positiva eller negativa effekter av hållbarhet/CSR har ni märkt i er verksamhet? 
• Har hållbarhet/CSR bidragit till några konkurrensfördelar? Om ja, vilka? 
 

Riktlinjer 
 
• Vilka riktlinjer arbetar ni utefter, vilken inverkan har standarderna haft på ert 

hållbarhets/CSR arbete? 


