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Förord  
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samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet under vårterminen 2008. Uppsatsen 

behandlar utvecklingen av Swedbanks företagsetik i dess hållbarhetsredovisning. 
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Sammanfattning 

Ett företags tillväxt baseras på förtroende, förtroende från kunder, finansiärer, ägare, 

medarbetare och samhället. Eftersom affärsriskerna idag inte enbart är finansiella krävs 

ett socialt ansvar från företag för att gynna dess intressenters förtroenden. För att kunna 

tillgodose det ökande kravet om informationen i ämnet har den externa redovisningen 

utvecklats och anpassats till hållbarhetsredovisning. I denna uppsats har etik och sättet 

den redovisas på i hållbarhetsredovisningen studerats. Författarna har valt att titta på ett 

företag som ser etik som kärnan i sin verksamhet samt verkar i branschen där 

samhällsansvar blir allt viktigare. Författarna fann därmed att företagets 

hållbarhetsredovisning brister i informationen om etiken. Det som gjorde det mer 

intressant för författarna var att företaget är en av Sveriges största banker, Swedbank. 

Syftet med denna uppsats var att ge författarna en uppfattning om 

hållbarhetsredovisningens innebörd och huruvida Swedbank var i behov av att utveckla 

denna. För att uppnå detta syfte kontaktade författarna Swedbank för att sedan kunna 

utföra en fallstudie av företaget. Efter utförda teoretiska efterforskningar valde 

författarna att utföra åtta intervjuer för att kunna få en uppfattning om hur de anställda 

på Swedbank upplever funktionerna över företagsetiken på företaget. När 

genomförandet och sammanställningar av intervjuerna var slutförda kunde författarna 

identifiera Swedbanks främsta företagsetik på olika anställningsnivåer. Det författarna 

framför allt åstadkom var att kunna ge förslag till företaget om huruvida de skulle kunna 

utveckla företagsetiken i hållbarhetsredovisningen.  Detta för att den på bästa sätt skulle 

vara lätt att förstå för anställda, kunder, intressenter och aktieägare.  

 

 



Abstract 

A company’s growth is based on trust. Trust from customers, financiers, owners, 

employees and society. Since today’s business risks are not only financial, social 

responsibility is required from companies to benefit their interested parties’ trust. The 

accounting has been developed and ensured into sustainability report, in order to be able 

to meet increased information requirement in the subject. Ethics and the way it is being 

reported in the sustainability report were studied in this essay. The authors have chosen 

to look at a company that has ethics as their main core in its business and operates in a 

sector where social responsibility becomes more important. The authors found that the 

company’s sustainability report has a lack of information regarding their ethics. What 

made this more interesting is that the company is one of Sweden’s largest banks, 

Swedbank.  

The purpose of this essay was to give the authors an idea on the significance of the 

sustainability report and whether Swedbank is in the need to develop their report. To 

achieve this purpose the authors contacted Swedbank to be able to perform a case study 

of the company. Subsequent to the performed theoretical investigation the authors chose 

to perform eight interviews to be able to get estimation on how the employees of 

Swedbank experience the functions of the business ethics in the company.  When the 

implementation and compilation of the interviews were finalized the authors could 

identify Swedbank’s primer business ethics on different levels of employments. What 

the authors foremost achieved were to give the company a proposal on how they could 

develop the business ethics in the sustainability report, in order for it to be 

understandable in the best way for the employees, customers, interested parties and 

shareholders.  
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1. INLEDNING 

I uppsatsens inledande del invigs läsaren i problemområdet, problemformuleringarna 

och syftet. Vidare definieras uppsatsens avgränsning.   

 

1.1 Bakgrund 
Årsredovisningen har för en tid sedan slutat att enbart omfatta en redovisning av det 

som har hänt, utan även innefatta affärsidéer, strategier och ett internt styrmedel 

(Bergström, Catasus & Ljungdahl, 2002). Det är inte längre en självklar gräns mellan 

framtid och historia och intern- och externredovisning i företagens rapporter. 

Utvecklingen fortsätter än idag och det finns ytterligare delar av redovisningarna som är 

av nyare karaktär. Några av dessa är de strategiska redovisningarna, 

personalavdelningarnas återkommande enkäter och djupanalyser av ”klimat” i företag, 

miljöredovisning och hållbarhetsredovisning (ibid). 

Hållbar utveckling har av företag tolkats som en kombination av ekonomisk tillväxt 

samt social utveckling och miljöhänsyn (www.bankforeningen.se). Fokus ligger på 

respekt för mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, miljöfrågor, anti-korruption och etik. 

Företagen ser fördelar med att sträva mot hållbar utveckling (ibid). Dock är den hållbara 

utvecklingen fortfarande inte fullständigt utvecklad i många länder (www.ifc.org). 

Swedbank har sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att tillgodose jordbrukets 

växande kapitalbehov (www.swedbank.se). 1915 bildades den första jordbrukskassan i 

Västerhaninge utanför Stockholm, det var först 1992 som Föreningsbankerna 

ombildades till ett sammanhållet bankaktiebolag, då fanns det drygt 350 lokala 

Föreningsbanker. Sparbanken och Föreningsbanken gick samman år 1997 och bildade 

Föreningssparbanken. I april 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle anta det 

gemensamma namnet Swedbank. Namnbytet skedde legalt den 8 september samma år 

(ibid).  

Swedbank har sökt åstadkomma en hållbar ekonomisk tillväxt utan att kompromissa när 

det gäller social- och miljöstandard (www.swedbank.se). År 2001 framställde dåvarande 

Föreningssparbanken dess första hållbarhetsredovisning, dock var denna inte integrerad 

i årsredovisningen förrän år 2003 (ibid). 

http://www.bankforeningen.se
http://www.ifc.org
http://www.swedbank.se
http://www.swedbank.se
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1.2 Problemdiskussion 
En förvaltningsberättelse ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 

företagets verksamhet, ställning och resultat (Föreningen Auktoriserade Revisorers 

samlingsvolym 2006, härefter FAR). Utöver denna information ska 

förvaltningsberättelsen innehålla icke finansiell upplysning om miljö- och 

personalfrågor. Informationen i förvaltningsberättelsen kan företagen även upprätta en 

hållbarhetsredovisning (ibid).  

Hållbarhetsredovisning är en frivillig separat redovisning av företagets miljörelaterade, 

etiska och sociala förhållande samt ekonomiska utveckling som är knuten till dess 

förhållande (FARs samlingsvolym Del 1, 2006). Hållbarhet innebär en utveckling som 

uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att uppfylla 

dess behov (Gray, 2006). Ett företags hållbarhetsredovisning kan ge viktig ekonomisk 

information gällande långsiktiga beslut (ibid). Sedan 2003 utgör 

hållbarhetsredovisningen en integrerad del i Swedbanks årsredovisning och kallas för 

Corporate Social Responsibility, härefter CSR (www.swedbank.com). Enligt 

Föreningen Auktoriserade revisorers samlingsvolym Del 2, 2006, RevR 6 har 

hållbarhetsredovisning många namn, ett av dem är CSR. 

CSR inkluderar ekonomiska, juridiska, etiska, och sociala förväntningar som samhället 

har på företaget (Reynolds & Yuthas, 2007). Dessa förväntningar utgår från att företaget 

har en plikt, eller ett socialt kontrakt vilket är att redovisa sin hållbara utveckling för 

omvärlden. Ett socialt kontrakt innebär att företaget åtar sig att upprätthålla sin 

trovärdighet för att säkerställa sin nuvarande sociala nytta (ibid). Social- och 

miljörapporter som Hållbarhetsredovisning och CSR är viktiga informationskällor som 

ger samhället möjligheter att övervaka företagen (Pivato, Misani & Tencati, 2008). De 

företag som lämnar dessa typer av redovisningar har generellt ett gott rykte, en god 

relation med samhället och är allmänt uppskattade som etiska. Incitamenten att 

företagen fullföljer sina löften ökar också i kundernas ögon (ibid). 

”Good ethics is good business” skriver Pattijohn, Pattijohn och Taylor (2007), med det 

menar författarna att ett oetisk förhållningsätt har negativa konsekvenser för affärer med 

investerare och kunder. Det är därför viktigt att det finns ett etiskt klimat på 

arbetsplatsen, det ökar arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Det medför även en 

känsla av stolthet hos de anställda, vilket också är en drivkraft i arbetet. Det är viktigt att 

tillägga att arbetsgivaren bör ha i åtanke hur de anställdas egna etiska erfarenheter som 

konsumenter och samhällsmedborgare påverkar deras uppfattning om företagets etiska 

profil (ibid). 

Brytting (2005) ställer frågan om det behövs det företagsetik? Är det en motsägelse, en 

verklighetsfrämmande naiv sysselsättning för blåögda? I slutet av 1970-talet ansåg 

ekonomipristagaren Milton Friedman att företagande och etik inte kan förenas. Detta för 

att han ansåg att effektivitet och välgörenhet inte gick att kombinera. Pengarna som 

skulle användas till välgörenhet skulle istället användas för högre aktieutdelning till 

ägarna. Utan företagsetik skulle det marknadsekonomiska systemet medföra att 

individer inte längre skulle bry sig om att försvara världen som innefattar frihet och 

äganderätt, som är begrepp hämtade från etiken. Utan etiska grunder skulle inte några 

kontrakt kunna upprättas då parternas förmåga att skapa förtroende inte skulle finnas 

(ibid).   

Dock menar Brytting att det på senare tid framkommit att etik och effektivitet går att 

kombinera utan problem, goda relationer med kunder, leverantörer och anställda gör att 

http://www.swedbank.com
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affärerna gynnas. I dagens näringsliv är det viktigt med trovärdighet, i längden lönar det 

sig inte med svek och bedrägeri. Företagens gemensamma ställning är att en etisk profil 

är lönsam på längre sikt (ibid). 

Swedbank ser hållbarhet som en del av affärerna (Swedbank årsrapport, 2006). Det 

finns ambitiösa mål när det gäller bland annat etik. Informationen om företagets etiska 

profil är dock knapp i Swedbanks integrerade hållbarhetsredovisning. Den bör därför 

förtydligas för att skapa ett ökat förtroende och därigenom öka Swedbanks långsiktiga 

förutsättningar för god lönsamhet (ibid). 

 

1.3 Syfte 
Att beskriva hur Swedbank arbetar med etiken och utveckla redovisningen av denna i 

den integrerade hållbarhetsredovisningen. Att påvisa hur implementering av denna 

utveckling kan möjliggöras. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 Hur kan Swedbank utveckla etiken i dess hållbarhetsredovisning? 

 Ska hållbarhetsredovisningen innefatta fler komponenter? 

 

1.5 Avgränsning 
Författarna har valt att fokusera på en av faktorerna i CSR-modellen, etik, för att ta fram 

ett framgångsrikt och en mer konkret slutsats. Författarna väljer att avgränsa sig till 

denna faktor eftersom det skulle bli ett alltför omfattande arbete om alla faktorer i CSR-

modellen skulle behandlas. Etiken har varit av stor vikt i Swedbank på grund av de 

arbetssituationer medarbetarna försats i, i hållbarhetsredovisning tas dess vikt inte upp i 

den grad den tillämpas. 
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2. METOD 

Under del två redogör författarna för uppsatsens forskningsstrategi, 

undersökningsansats samt val av forskningsområde. Även litteraturstudier, 

datainsamlingsmetod, metodproblem och källkritik kommer att behandlas. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
För att avgöra huruvida forskningen anses vara kvalitativ eller kvantitativ måste 

problemområdet definieras och därefter utformas syftet och sedan skapas relevanta 

frågeställningar (Denscombe, 2000). Forskningen delas sedan in i kvalitativ eller 

kvantitativ (ibid).  

Den kvalitativa forskningen beskriver människors handlingar och händelser i ord och 

text (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001). Metoden är beskrivande 

vilket innebär att den ingående och detaljerat beskriver händelser eller människor (ibid). 

Dess begränsade omfång som omfattar få människor möjliggör grundligare 

beskrivningar och ger studien möjlighet att gå djupare i dess forskning och därmed gör 

den mer sanningsenlig (Denscombe, 2000). Den kvantitativa forskningen utgörs av 

siffror och är därför något som räknas genom statistiska mätmetoder (Christensen et al). 

Denna analysmetod associeras med storskaliga studier då bearbetning av siffror sker 

genom dator, detta gör också att metoden blir mer tillförlitlig (Denscombe, 2000). En 

analys av kvantitativ data har som syfte att upptäcka, fastställa eller mäta möjliga 

samband mellan variabler (Christensen et al). Kvantitativ analys är bäst lämpad när 

forskaren i förväg har en del kunskap om ämnet och i huvudsak mest vill testa teorier 

(ibid).  

Då författarna var intresserade av att utreda huruvida etiken i Swedbanks 

hållbarhetsredovisning går att utveckla och hur viktig den anses vara valde författarna 

att genomföra en kvalitativ studie. Detta då den kvalitativa studien har sitt fäste i 

upplevda erfarenheter och genom detta hoppas författarna kunna besvara de 

forskningsfrågor som ställts rörande Swedbanks etik. 

 

2.2 Undersökningsansats 
Denscombe (2000) belyser fem forskningsstrategier: surveyundersökningar, fallstudier, 

experiment, aktionsforskning samt etnografi. Författarna valde mellan att genomföra en 

surveyundersökning eller en fallstudie då dessa två är de som passar bäst för denna 

studie.  

Surveyundersökningar strävar efter en bred och omfattande täckning och ger en 

överblicksbild vid en given tidpunkt (Denscomde, 2000). Undersökning görs på en 

begränsad grupp människor antingen med hjälp av ett frågeformulär eller också 

intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). Denna undersökning är beskrivande och baserad 

på ett representativt urval (Svenning, 2003). Patel & Davidsson säger att 

undersökningen används för att svara på frågor som: vad, var, när och hur.  
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Fallstudier innebär enligt Patel & Davidsson (2003) att en undersökning utförs på en 

mindre avgränsad grupp, exempelvis en individ, en grupp individer eller en 

organisation. Det som utmärker fallstudier är dess inriktning på endast en 

undersökningsenhet (Denscombe, 2000). Genom att endast inrikta sig på ett 

undersökningsobjekt medför detta att företeelser kan studeras mer i detalj och 

djupgående, vilket gör att forskaren upptäcker företeelser som ej skulle ha belyst vid en 

mer ytlig undersökning (ibid).  

Denna studie bygger på ett samarbete med Swedbank och de har givit författarna ett 

uppdrag som de vill ha hjälp med att lösa. Därför har författarna valt att genomföra en 

fallstudie för att kunna gå djupare och därmed studera problemet i detalj.  

 

2.3 Val av forskningsområde 
Intresset för ämnet i denna uppsats uppkom genom ett seminarietillfälle i kursen 

Redovisningsteori och speciella redovisningsproblem. Uppgiften var då att granska ett 

företags miljö- och hållbarhetsredovisning samt att utföra en intervju med det valda 

företaget. Författarna valde Swedbank och vid granskning uppkom det att 

hållbarhetsredovisningen inte var tillräckligt omfattande och ej lämnade tillräckligt med 

information.  

Då författarna sedan tidigare planerat att skriva examensarbetet mot ett företag som var 

beläget i Luleå med omkringliggande områden samt då ämnet hållbarhetsredovisning är 

aktuellt och mycket viktigt för företagen, föll det sig naturligt att undersöka huruvida 

möjligheten att skriva examensarbete vid Swedbank och mot detta ämne fanns.  

Kontakt togs med Tomas Lejon, kontorschef över samtliga bankkontor Norrbotten, för 

att diskutera möjligheten att utföra examensarbete mot Swedbank samt ifall han ansåg 

ämnet aktuellt. Tomas ansåg ämnet aktuellt och gav författarna en rad personer som 

ansågs viktiga att diskutera ämnets problem med. 

Därefter utfördes en telefonintervju/diskussion med Swedbank huvudkontors miljöchef 

Jenny Johansson. Diskussionen innefattande problemet om att etiken i 

hållbarhetsredovisningen inte anses vara tillräckligt informativ och att den bör 

utvecklas. Jenny delegerade författarna därefter vidare till Swedbanks huvudkontors 

före detta miljöchef Staffan Dahlbäck.  Ett samtal med honom fördes och genom denna 

uppkom en rad olika problem som Staffan ansåg aktuella inom ämnet etik. Ett 

dokument sammanställdes med dessa problem som senare diskuterades med författarnas 

handledare Hans Lundberg. Vid handledning med Hans Lundberg stod det klart att 

författarna avgränsar sig till etiken i Swedbanks hållbarhetsredovisning.   

Vid möte med författarnas handledare från Swedbanks Luleå kontors, 

marknadsansvarige Ingrid Söderberg gavs det besked att uppsatsämnet var godkänt.  

 

2.4 Litteraturstudie 
För att få information om ämnet samt kunna genomföra en undersökning inleddes 

studien med en litteratursökning på Luleå Tekniska Universitets biblioteks egna 

sökmotor Lucia. Detta för att få kunskap inom ämnet samt för att få teoretiskt underlag 

att grunda studien på. De sökord som användes, både i kombination och enskilt, och 

som gav de bästa träffarna var hållbarhetsredovisning, etik, moral, värdering, normer, 
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kultur, CSR, kundrelationer, och företagsetik. Dessa sökningar resulterade i litteratur i 

form av böcker och rapporter.  

Vidare gjordes sökningar i ekonomidatabasen Business Scource Elite (Ebsco). Dessa 

sökningar bestod endast av engelska sökord vilka var customer relations, CSR, 

corporate social responsibility reporting och moral discourse, business ethics, ethics 

definition, moral definition. Genom dessa sökningar erhölls artiklar om ämnet. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Enligt Denscombe (1998) finns det fyra forskningsmetoder och dessa är: frågeformulär, 

intervjuer, observation och skriftliga källor. Fördelarna med dessa är olika och passar 

bättre för vissa situationer än andra. Fördelen med intervjuer är att det ger mer 

djupgående och detaljerad information från ett mindre antal människor, det är den mest 

flexibla metoden då justeringar kan göras under själva intervjun. Intervjuer ger också en 

hög svarsfrekvens då de är planerade på förhand samt att validiteten ökar genom 

direktkontakt. Nackdelarna med intervjuer är att analysen och sammanställningen av 

data är tidskrävande samt att eventuella inspelningsapparater kan få den intervjuade att 

inte ge de mest rättvisa svaren (ibid).  

En enkätundersökning är en metod som är både billigare och mindre tidskrävande 

(Ejvegård, 2003). Denna metod möjliggör en undersökning bland ett större antal 

personer och en enklare jämförelse mellan svaren då frågorna är densamma för alla 

(ibid). Nackdelen är ifall enkäten består av förkodade svar vilket kan göra att den 

svarande avstår ifrån att svara och att förkodade svar kan snedvrida resultaten så att 

forskarens sätt att uppfatta företeelser speglas (Denscombe, 1998). Observation är en 

metod som tar mycket tid och kräver engagemang, dock krävs ingen utrustning utan det 

är forskaren i sig som är utrustningen (ibid). Observationer är mest användbara i 

situationer när områden som berör beteenden och naturliga situationer (Denscombe, 

1998, Patel & Davidsson, 2003). Skriftliga källor har ingen större kostnad och de tar 

heller inte så lång tid (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001). Dessutom 

är de bestående och kan alltid kontrolleras, en bedömning om källans trovärdighet måste 

även göras (Denscombe, 1998). 

En intervju genomförs genom att intervjuaren träffar respondenten, dock kan frågorna 

till respondenten även ställas vid ett telefonsamtal (Patel & Davidson, 2003). Vid 

formuleringen av frågorna bör två aspekter beaktats, standardisering och strukturering 

av frågorna. Standardiseringsgraden visar hur mycket ansvar intervjuaren får ta när det 

gäller frågornas utformning och ordning. Struktureringsgraden visar hur fritt den 

intervjuade får tolka frågorna och svara på dessa (ibid). 

Författarna har i sina intervjuer med nyckelpersoner på Swedbank valt att sätta samman 

en intervjuguide (se bilaga 2) med en låg grad av strukturering och en hög grad av 

standardisering (Patel & Davidson, 2003). Detta innebär att respondenten får mycket 

utrymme att tolka frågorna och svara på dessa samt att likartade frågor ställs under 

intervjun i samma ordning till varje respondent. Anledningen till varför hög grad av 

standardisering för utformningen av intervjun och intervjuguiden valts är att 

standardiserade intervjuer kan lättare jämföras med varandra (ibid). 



7 

 

Nyckelpersoner på Swedbank som valdes för intervju: 

 Staffan Dahlbeck, CSR-koordinator  

 Jenny Johansson, Head of Environmental Affairs 

 Alf Svensson, personalchef, Swedbank Region Mitt 

 Tomas Lejon, bankchef, Swedbank Norrbotten 

 Axel Håkansson, kontorschef, Swedbank Luleå 

 Kari Erkheikki, chef Private Banking, Swedbank Norrbotten samt halva 

Västerbotten 

 Mikael Thelin, ställföreträdande kontorschef, Swedbank Luleå. 

 Johanna Lindfors, privatrådgivare, Swedbank Luleå 

 

Dessa nyckelpersoner valdes för intervjuer i samråd med Ingrid Söderberg, författarnas 

handledare på Swedbank, då de ansågs kunna tillge författarna den information som 

krävdes för denna studie.  

 

2.5.1 Genomförande av intervjuer 

En bandspelare användes vid samtliga intervjuer för att förenkla sammanställningen och 

minska missförstånd (Ejvegård, 2003). Två av gruppmedlemmarna var närvarande vid 

varje intervjutillfälle. Intervjuerna med Staffan Dahlbeck och Jenny Johansson var 

planerade att genomföras vid ett personligt besök på huvudkontoret i Stockholm. 

Besöket blev inställt på grund av tidsbrist och svårigheterna med att matcha intervjuarna 

för att kunna genomföra dessa samma dag. Författarna bokade istället in två 

telefonintervjuer, dessa intervjuer genomfördes från Swedbanks kontor i Luleå med 

hjälp av en högtalartelefon och bandspelare.  

Intervjuerna inleddes med en kortfattad presentation av gruppmedlemmarna, deras 

arbete samt genomgången av hur intervjuerna kommer att gå till. Författarna medtog två 

exemplar av Swedbanks etikpolicy och dess mission, vision och värderingar (se bilaga 

1). Intervjuguiden var uppdelad efter de begrepp som författarna valt att behandla. Varje 

del inleddes med att varje begrepps definition förklarades för att klargöra författarnas 

syn på begreppen. Vid sammanställningen av intervjuerna lyssnade författarna igenom 

de bandade intervjuerna för att sedan skriva ihop dessa till studiens empiridel.  

 

2.6 Metodproblem 
Metodproblem uppstår vanligtvis genom mätfel, dessa mätfel kan bero på fel som 

uppstått, oftast genom brister i mätinstrumenten eller att instrumentet ej brukas på rätt 

sätt (Denscombe, 2000). Bristerna i mätinstrumenten samt sättet att använda 

instrumentet beskriver bristerna i validitet samt reliabilitet (ibid).   

Begreppet reliabilitet innebär att det som mäts skall vid ett senare tillfälle kunna 

upprepas och få samma utfall som vid tidigare undersökningar (Christensen, Andersson, 

Carlsson & Haglund, 2001). Detta är endast möjligt ifall ingenting i populationen 

förändras, alltså undersökningar med samma syfte och metod skall ge samma resultat 

vilket medför att undersökningarna blir mer tillförlitliga (Svenning, 2003). Validitet 

däremot innebär att forskaren verkligen mäter det som denne avser att mäta (Ejvegård, 

2003). Det handlar om trovärdighet, om undersökningen och resultaten överensstämmer 

med verkligheten och är sanningen (Christensen et al).  
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För att stärka reliabiliteten i studien har författarna utformat intervjuguiden enligt de 

direktiv som Patel & Davidsson (2003) givit. Intervjuguiden granskades av författarnas 

handledare Hans Lundberg samt av deltagarna vid seminarietillfällena och därefter 

korrigerades det som behövdes. För att inte riskera standardiserade svar vid 

intervjutillfällena har författarna valt att ej skicka intervjufrågorna i förväg. Problemet 

med detta kan vara ifall den intervjuade blir ställd av frågeställningarna om denne inte 

uppfattar frågorna korrekt, därför har författarna varit mycket noga med att 

frågeställningarna utformats så att de ej går att missuppfatta. För att ytterligare öka 

reliabiliteten har varje intervju spelats in med bandspelare vilket ger författarna 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna på nytt, detta för att inga 

missuppfattningar skall ske. Så att ingen information riskerade att förbises valde 

författarna att två personer närvarade vid varje intervju som var öga-mot-öga, vid 

telefonintervjuerna valde författarna att samtliga tre författare skulle närvara. 

Författarna valde i samråd med respondenterna att publicera deras namn, främst för att 

stärka trovärdigheten av studien.  

Validiteten har stärkts genom att intervjuguiden ej innehåller ledande frågor vilket 

möjliggör för respondenten att svara fritt och utveckla sina svar. De frågor som 

innefattade begreppsdefinitioner valde författarna att förklara för respondenten så denne 

får en inblick i vad som avses med de olika definitionerna. Därefter har författarna ej 

förvrängt eller missuppfattat det respondenten svarat under intervjuerna, detta genom att 

återgå och lyssna noga på det som bandats under intervjuerna.  

 

2.7 Källkritik 
Vid användandet av sekundärmaterial måste tillförlitligheten bedömas, detta bör göras 

kritiskt genom att ta reda på vem som genomfört undersökningen och syftet med 

materialets publicering (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001). En viktig 

del är också att ta reda på vilken metod som använts i undersökningen, detta på grund 

av undersökningar som kan innehålla snedvriden och felaktig information (ibid).  

Författarna har valt att i studien referera till vetenskapliga artiklar och böcker för att 

vara säkra på att sekundärmaterialet ej är felaktigt eller snedvridet. De har även varit 

noggranna med att kolla referensförteckningar för att se att materialet varit tillförlitligt.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Under del tre presenteras uppsatsens teoretiska plattform. Denna plattform fungerar 

som utgångspunkt vid analys och slutsats. 

 

3.1 Hållbarhetsredovisning 
Den traditionella redovisningen har kritiserats för att den inte tar hänsyn till vissa typer 

av resurser och viss typ av resursförbrukning, till exempel human- respektive 

miljökapital (Falkman, 2000). Det som redovisas på ett traditionellt sätt är ofullständigt 

och fiktivt eftersom en del av de resurser som faktiskt används inte redovisas, eftersom 

dessa typer av resurser saknar bestämt pris på marknaden (ibid). Senaste åren har fler 

företag i västvärlden inkluderat en hållbarhetsredovisning i deras årsrapporter (Cooper 

& Owen, 2007). Företagens goda rykte verkar vara den stora motivationen till 

utvecklingen. Organisationer som propagerar hållbarhetsredovisning anser att den är till 

för att ge fullständig information till intressenter, vilket avser alla som påverkas av 

företagets verksamhet och som dessa kan grunda sina beslut på (ibid). Effektiviteten i 

ekonomin reduceras av de externa faktorer som påverkar miljön och samhället 

(Falkman, 2000). Dessa kostnader återges inte heller i organisationers resultat, som är 

ett ”framgångsmått” (ibid). 

De flesta företag börjar redovisa sin hållbara utveckling med en redogörelse i rapporten 

eller med en extern redogörelse av sin hållbara utveckling (Herremans & Herschovis, 

2006). Från början har företag inte tillräckligt med rätt samlad information för att kunna 

redovisa de sociala- och miljöförhållanden, därför redovisas enbart det som finns 

tillgängligt. Allteftersom företag blir mer erfarna i området och lär sig värdet av 

kommunikationen med samhället utvecklar de sin hållbarhetsredovisning. Dessa företag 

integrerar hållbarhetsredovisning i sitt informationssystem (ibid). 

Enligt Falkman (2000) består begreppet hållbar utveckling av två komponenter: eko-

effektivitet och eko-rättvisa. Eko-effektiviteten syftar till den fysiska miljön och sättet 

människan använder den på. Fördelningen av resurser inom befolkningsgenerationer 

och mellan olika generationer hamnar under eko-rättvisan (ibid).  

 

3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 
CSR är ett koncept där organisationer integrerar sociala- och miljömässiga aspekter i 

deras affärsverksamhet (Pivato, Misani & Tencati, 2008). Det affärsmässiga sociala 

ansvaret omfattar ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska förväntningar som 

företaget får av samhället vid olika tidpunkter (Reynolds & Yuthas, 2007). Enligt Moir 

(2001) är det en del av affärsverksamheten för företag att hjälpa att lösa sociala 

problem. Detta grundas i en studie av attityder till CSR. Förespråkare av CSR hävdar att 

det är i företagets intresse att använda konceptet i olika former, eftersom detta bland 

annat kan medföra förstärkt trovärdighet av företaget och starkare medarbetarlojalitet 

(ibid). 
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Ett antal genomförbara modeller för redovisning och kontroll av CSR har utvecklats 

(Reynolds & Yuthas, 2007). Ledande exempel av dessa är EMAS, ISO 14001 och GRI 

(ibid). 

 

EMAS 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), som av EU översatts till miljöstyrnings- 

och redovisningsordning, är en förordning som antogs av EU:s miljöministrar 1993 

(www.emas.se). Dess syfte var att förbättra miljöprestation och var från början riktad 

mot tillverkningsföretag (Reynolds & Yuthas, 2007). Enligt www.emas.se är nuvarande 

syftet att: ”… stimulera företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete 

på ett systematiskt och enhetligt sätt utöver de krav som lagstiftningen ställer. Detta 

sker genom ett detaljerat program med klart utsatta mål, åtgärdsprogram och 

utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden som berörs av verksamheten.” 

 

ISO 14001 

The International Organisation for Standardisation (ISO) utgav 1997 ISO 14000-serien, 

denna tillhandahåller verktyg för att på ett systematiskt sätt kontrollera sina direkta och 

indirekta miljöaspekter och förbättra miljöprestanda (www.sis.se). Den verkar i samspel 

med andra typer av styrningsmedel och är baserad på organisationens strävan att bidra 

till hållbar utveckling. ISO 14001 är en av standarderna som kallas för 

miljöledningssystem, som organiserar det övergripande miljöarbete. Syftet med ISO 

14001 är: ”att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete och att minska 

miljöbelastning.” (ibid). 

 

GRI 

The Global Reporting Initiative (GRI), är det mest kända ramverket för redovisning och 

rapportering av hållbarhetsinformation (Reynolds & Yuthas, 2007). 

Hållbarhetsredovisning baserad på GRI kan användas för att utvärdera organisationens 

prestanda med respekt för lagar, normer, koder, prestations standarder och frivilliga 

prestationer (www.globalreporting.org). Det kan också användas till att visa en 

organisations förpliktelser till hållbar utveckling samt att jämföra organisationers 

prestationer över tid (ibid).  

 

I denna uppsats kommer hållbarhetsredovisning och CSR tas upp i dess helhet, alltså 

kommer inte ovanstående begrepp EMAS, ISO 14001 och GRI att behandlas vidare.  

 

3.3 Etik 
För Wiley (2001) innebär begreppet etik morala skyldigheter, ansvar och social rättvisa. 

Ordet etik kommer från det grekiska orden ”ethikos” och ”ethos” som betyder sedvana 

och användning/behandling. Vidare menar Wiley att etiken har reflekterat karaktären av 

individen men nu mera även karaktären av företag vilket är en sammanslagning av en 

grupp individer. Wiley förklarar även att Lacey’s Dictionary of Philosophy beskriver att 

etik är ett sätt att rådfråga hur individen ”bör” agera. Detta kan förklaras med att i grund 

och botten tillämpa etik för att vägleda och få individen att förstå vad som är moralisk 

rätt respektive fel. Detta kan dock motstridigas på grund av olikheter i värderingar och 

perspektiv, det som är etikiskt rätt för en individ behöver inte vara etiskt rätt för en 

annan.  På grund av detta har samhället benägenhet att definiera etik i beteendetermer, 

idealet för dessa termer kan exempelvis vara att följa moraliska principer som kan vara 

http://www.emas.se
http://www.emas.se
http://www.sis.se
http://www.globalreporting.org
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baserade på rättvisa, ärlighet och förtroende. Dessa principer kan grundas på 

värderingar, kultur, religion och även lagstiftande (ibid).  

Vidare menar Wiley (2001) att den etiska standarden därmed kan förändras eller 

påverkas av ändringar i lagstiftningen eller förändringar i sociala värderingar. Om den 

etiska standarden är förändringsbar kan då frågan ställas varför samhället tillämpar etik? 

Svaret på denna fråga är inte enkel på grund av att etik är en väsentlig del av 

framgångarna hos så väl individer som organisationer. Organisationsetik reflekterar inte 

bara moraliska beslut så som – Vad bör jag göra? – utan även beslutsprocessen, eller 

med andra ord svaren på ”hur”-frågor. Företag måste vara medvetna om att begreppen 

etik och vinst inte bör utesluta varandra varken i teori eller praktik (ibid). 

Wiley (2001) menar att när etiken skall tillämpas i företag finns ett antal val som måste 

ske där det första är att bestämma den etiska filosofin. Dessa filosofier är utilitarism, 

mänskliga rättigheter och rättvisa.  

 Utilitarismens centrala betydelse är tron att etik appliceras på bästa sätt genom 

att maximera de goda för det största antalet. 

 Mänskliga rättigheter fokuserar på att värna om rättigheter som exempelvis 

rätten att få tillgång till information, rätten till rättslig prövning och så vidare.  

 Rättvisa lägger vikt på social rättvisa och möjligheten för alla att finna mening 

och lycka i livet. 

Wiley (2001) hänvisar till Fritzche och Becker (1984) som menar att de flesta individer 

vägleds av en av dessa ovannämnda filosofier i beslutsfattande situationer, där 

utilitaristfilosofin är den mest dominanta hos företagsledarna (ibid). 

Brytting (2005) börjar med att skilja på begreppen moral och etik för att säkerställa att 

inte begreppens innebörd förväxlas. Han menar att etik är en reflektion över moralens 

område, där moral behandlar insatser och etiska insikter. Etik kommer från det grekiska 

ordet ”ethos” vilket innebär sedvana men har även sitt ursprung i begreppet karaktär. 

Etik utnyttjas alltmer i bemärkelsen moralens teori det vill säga reflektioner över 

moraliska värden och normer samt dess koppling till människors handlingar. Därför kan 

det sägas att etik i den meningen är synonymt med moralfilosofi där en hållfast grund 

sökes och även vägledning för val och handlingar (ibid). 

Författarna har valt att använda sig utav en kombination av Brytting (2005) och Wiley 

(2001) definitioner av etik. Detta på grund av att Brytting och Wileys definitioner är 

snarlika och även kompletterar varandra anser författarna.  

Författarna har valt att utgå från nedanstående modell i det fortsatta teoriskrivandet. 

Detta då denna modell behandlar sex viktiga områden som härleds till etik, dessa 

begrepp är deskriptiv sam normativ etik, moral, värden, normer och handling. 

Författarna kommer att behandla begreppen moral, värden, normer och handlingar i 

större omfattning på grund av begreppens relevans i uppsatsämnet.  
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Etik
Moralens teori

Deskriptiv etik  
 

Moral
Grundläggande för 

ett meningsfullt liv

Värden
Gott och Ont

Normer
Rätt och Fel

Handling
Val och Ansvar

Normativ etik
 

 

Figur 1.  Etik – teori om moral (Brytting, 2005) 

 

Figur 1 Etik – teori om moral förklarar att begreppet etik utgrenas till fler begrepp där 

etiken är kärnan till de resterande begreppen. Vidare kommer de resterande begreppens 

innebörd och definition att tydliggöras. Dessutom kan sägas att moralens innebörd kan 

vara hur man efterlever etiken. 

 

3.3.1 Deskriptiv etik 

Den deskriptiva etiken söker att beskriva empiriska värdekonflikter och värdesystem 

men även att avbilda, gruppera och beteckna moraliskt respektive omoraliskt beteende 

(Brytting, 2005). Ett exempel på deskriptiv etik kan vara att resonera kring vilka 

värderingsförändringar som sker i samhället eller studera hur människor i olika åldrar 

diskutera kring etiska problem (ibid).  

 

3.3.2 Normativ etik 

Normativ etik är inte till skillnad från deskriptiv etik beskrivande utan den normativa 

etiken söker att föreskriva (Brytting, 2005). Normativ etik undersöker hur individer bör 

vara mot varandra: Behandlades inte de engelska homosexuella felaktigt? Är de vuxnas 

moralargument generellt sett bättre än barns? Är det rätt att rädda egna barn före 

andras? Målet med normativ etik är att genom att noggrant formulera och pröva 

argument bedöma om vissa handlingar är rätt eller fel, eller med riktlinjer komma fram 

till hur individen bör handla i framtiden (ibid).  

Författarna kommer inte att använda sig utav begreppen deskriptiv etik och normativ 

etik på grund av dess relevans i uppsatsen. Men författarna har valt att upplysa vad dess 

innebörd och betydelse på grund av att begreppen är en del av figur 1 Etik – teori om 

moral. 
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3.4 Moral 
Enligt Forsman (1997) kan etik och moral användas synonymt eller var för sig. Moral 

beskrivs som det som människor uppfattar som rätt och fel i ett samhälle, moral kan 

även sägas vara något som pålagts utifrån. Sammanfattningsvis innefattar moralen de 

principer, normer och värderingar som bestämmer personers handlingar i olika 

situationer (ibid).  

Begreppet moral har sitt ursprung från det latinska ordet ”mores”, vilket innebär 

sedvanor och uppföranderegler (Brytting, 2005). I praktiken innebär detta att moral står 

för hur människor lever och uppför sig. Vad som kännetecknar moraliska värden och 

normer är svårt att på ett enkelt sätt tydliggöra, ett sätt att se på moraliska värden och 

normer är hur ett gott liv skall levas vilket säger något om hur personer är (ibid). 

Ofstad (1982) definierar moral på så sätt att individer skall ta det som är allvarligt på 

allvar, vad som anses som allvarligt kan exempelvis vara människors lidande, frihet och 

lögner. Handlingar som är moraliska skall överensstämma med systemets krav och de 

som ej överensstämmer med kraven ses som omoraliska. Moraliska handlingar är något 

som lärts fram sedan individen varit liten och medför att individen vet vad som anses 

som rätt och fel (ibid). 

Collste (1996) ger en rad exempel på hur han definierar och ser på begreppet moral. Ett 

exempel är människors sätt att förstå huruvida känsla är en viktig förutsättning för 

moral. Människor med moral kan ej bortse från att ingripa när andra människor kommer 

i kontakt med exempelvis lidande. Vid ett sådant scenario är det självklart för 

människor med moral att ingripa istället för att bortse från denna situation (ibid). 

Forsman (1997) definition av moral anser författarna vara den som stämmer överens 

med denna uppsats och dess ämne på bästa sätt och därför kommer författarna då att 

utgå från Forsmans definition.   

 

3.5 Värderingar 
Hatch (2002) beskriver värderingar som de sociala principer, mål och standarder som i 

vissa kulturer anses inneha ett inneboende värde. Värderingar definierar vad som är 

viktigt för en organisation, exempelvis frihet och lojalitet. Dessa avgör även vad som är 

rätt och fel vilket resulterar i att de används som en moralisk eller etisk kod (ibid). 

Värderingar definieras enligt Cordial (2005) som åskådandet av en händelse eller ett 

beteende, detta innebär vad som anses vara rätt och fel eller bra och dåligt, en värdering 

brukar ses som att ett beteende är mera önskvärt än motsatsen. Värderingar är ett 

hjälpmedel i vardagen för att förenkla människors bedömning av hur medarbetare skall 

hantera olika situationer. Detta medför en effektivisering av medarbetarnas agerande 

vilket i sig medför snabbare beslutsprocesser (ibid). 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) är värderingar kärnan i affärsiden. Värderingar styr 

vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Dessa styr även hur medarbetare beter sig och 

agerar i olika situationer och när företagets värderingar stämmer överens med 

medarbetarnas leder detta till att beslut och handlingar effektiviseras. Företag som har 

en stark acceptans mellan värderingar och medarbetare kräver ej en stark formaliserad 
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ledning, detta då medarbetarna har klara regler och därför vet vad som skall uträttas 

(ibid).  

Hofstede (2005) anser att värdering är ett mentalt program som individen anpassar och 

använder sig av för att vägleda sig fram i livet. Varje människas mentala program består 

av tankesätt, känslor och handlingsmönster, dessa program kan vara unika. De mentala 

programmen finns på tre nivåer, människonaturen, kulturella samt den personliga. Den 

universella nivån är gemensam för alla människor, den är medfödd och har en förmåga 

att känna rädsla, kärlek, glädje och sorg. Behovet av att förenas med andra och 

observera omgivningen tillhör denna nivå av de mentala programmen. Vad människan 

sedan gör med dessa känslor och hur den uttrycker dessa är sedan upp till kulturen. Den 

andra nivån, kultur är enligt Hofstede att de mentala programmen tas in under livstiden 

och påverkas i stor grad av miljön som individen växer upp i. Denna existerar endast i 

grupper som har gemensam historia. Den tredje och sista nivån är personligheten som 

enligt Hofstede är unik för individen och delas ej med andra människor. Baseras på 

ärvda egenskaper som bland annat kommer genom individens gener och inlärning 

(ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Mentala program på tre nivåer. (Hofstede, 2005) 

Författarna har valt att använda sig utav Hatch (2002) definition av värderingar. Detta 

för att Hatch på ett metodiskt och förklarande sätt definierar värderingar så att läsare 

och författare får en uppfattning om innebörden av ordet värderingar.  

 

3.6 Handling 
Handlingar har enligt Jeannerod (2006) mål.  För att nå dessa mål måste individen vara 

medveten om dess handlingar. Den medvetna handlingen kan också innebära det sättet 

målet nås på eller vem det är som utför handlingen. Handlingar är det som händer först, 

det medvetna kommer efter (ibid). 

När en handling utförs får individen en känsla av att vara både författare och ägare till 

dess handlingar (Choudhury & Blakemore, 2006). Många delar av en handling sker 

omedvetet, den medvetna upplevelsen är att vara uppmärksam när det gäller initieringen 

av en handling och kontrollen av denna. Individen är mer medveten om handlingar som 

är tänkta än handlingar denne utför (ibid). 
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Enligt Brytting (2005) innebär handling att känna sig ansvarig för sina handlingar är 

något annat än att vara etisk ansvarig. Skillnaden mellan händelser och handling är svårt 

att särskilja, dock är det endast handling som är styrda genom avsikter och kan därmed 

bli etiskt granskade. Saker som händer och människor som handlar är omdiskuterat, 

människan bör och skall endast hållas ansvarig för sina val, ur etisk synpunkt (ibid). 

Ofstad (1982) menar att en ”handling” avser ett mentalt eller fysiskt beteende som 

individen har makt att utföra eller låta bli att utföra. Detta beteende leder världen från ett 

tillstånd till ett annat. (ibid) 

Författarna har valt att använda sig utav Ofstad (1982) definition av handling därför att 

denna definition av handlingar på ett enkelt och lättförståeligt sätt belyser innebörden av 

begreppet.  

 

3.7 Normer 
Cordial (2005) anser att normer har sin grund i en grupps värderingar och är en standard 

över hur medarbetare bör bete sig för att passa inom gruppen. Även regler och policys 

som har sin grund i värderingar är att anse som normer, detta då de är så pass 

grundläggande att en möjlig överträdelse leder till tillrättavisningar (ibid). 

Värderingar kan anses vara nära kopplade till normer då de i huvudsak innefattar 

samma ”regler” (Hatch, 1997). För att enkelt särskilja på de olika begreppen kan 

värderingar sägas specificera det som är viktig i en kultur medan normer det beteende 

som förväntas av individen i olika förhållanden och även vad som är normalt och ej. 

Värderingar är framtagna av företaget och normer är de oskrivna regler som 

medarbetarna förväntas följa i olika situationer (ibid). 

Normer är enligt Bruzelius & Skärvad (2004) allt mellan stil, etikett, språk och 

kundbemötande. Normer är för enkelhetens skulle regler över hur arbetsuppgifter skall 

utföras vilka kan vara informella och formella. För att medarbetare skall följa dessa 

normer bör det finnas något som driver dem, exempelvis någon form av 

belöningssystem (ibid).  

Författarna har valt att utgå ifrån Bruzelius & Skärvad (2004) definition av normer. 

Detta för att definitionen som Bruzelius & Skärvad förtydligat är den bästa påträffade 

tolkningen av termen normer anser författarna.  
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3.8 Olika strategiska styrmodeller 
Simons (1995) har redogjort en teori illustrerande strategisk ekonomistyrning med hjälp 

av fyra verktyg, värderingsstyrmodeller, gränsskapande styrmodeller, interaktiva 

styrmodeller och diagnosticerade styrmodeller. Dessa fyra strategiska styrmodeller är 

sammansvetsade, med detta menas att de verkar simultant men har ändå olika syften 

(ibid).   

 

Strategier

Grundläggande 

värderingar

Strategiska 

osäkerheter

Kritiska 

prestationsmått

Risker som skall 

undivkas

1. ”värderingsstyrmodeller” 2. ”Gränsskapande styrmodeller”

3. ”Interaktiva styrmodeller” 4. ”Diagnosticerade styrmodeller”

 

Figur 3. Olika strategiska styrmodeller. (Simons, 1995) 

 

1. Värderingsmodellen redogör organisationsdefinitioner som har klargjorts av 

ledningen för att kommunicera formellt och stödja systematiskt för att tillgodose 

grundläggande värderingar, syften och riktlinjer för hela organisationen och därmed 

medarbetarna (Simons, 1995). Dessa grundläggande värderingar är förenade till 

företagsstrategin.  

2. Gränsskapande styrmodeller beskriver inte till skillnad från värderingsmodellen de 

positiva idealen utan den upprättar begräsningar, baserat på företagsrisker används 

denna modell för möjlighetssökande.  Medarbetare i organisationer söker möjligheter, 

med detta menas om medarbetarna framförs med ny information eller situationer 

försöker denne att åstadkomma värde eller överkomma svårigheter eller hinder. Det är 

svårt eller rent ut av omöjligt för ledningen att vara medveten om alla svårigheter eller 

hinder som uppstår i organisationen. Därför bör ledningen låta medarbetarna söka egna 

lösningar och svar till dessa situationer. Gränsskapande styrmodellen söker att 

tillgodose organisationens syfte och styrka för att leda och motivera medarbetarna att 

söka nya möjligheter inom obegränsade möjlighetsutrymmen. Som visas i figur 3 är 

gränsskapande styrmodeller förenade med risker som skall undvikas och därigenom 

skapas en företagsstrategi.        

3. Interaktiva styrmodeller är ett formellt informationssystem som ledningen använder 

sig av för att personligen engageras regelbundet i avdelningschefers beslutssituationer. 

Interaktiva styrmodellen påtvingar att det skapas dialoger genom hela organisationen för 
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att förse struktur, eller dagordning för diskussioner och därför motivera att all 

information flödar genom hela organisationen istället för endast genom de enskilda 

avdelningarna. Denna styrmodell är sammanförd med den strategiska osäkerheten och 

därmed företagsstrategin. 

4. Den diagnosticerade styrmodellen är ett formellt informationssystem som ledningen 

tillämpar för att övervaka att organisationsmålen uppnås utan större avvikelser (ibid). 

 

3.8.1 Modell för analys 

Författarna har valt att utgå från Simons (1995) modell Olika strategiska styrmodeller 

där begreppen etik, värderingar, moral, normer och handlingar har integrerats för att 

skapa en analysmodell. Definitioner som valts att behandlas i uppsatsen har varit till 

grund för val av integrering i Simons (1995) modell.  

Strategier

Grundläggande 

värderingar

Strategiska 

osäkerheter

Kritiska 

prestationsmått

Risker som skall 

undivkas

1. ”värderingsstyrmodeller” 2. ”Gränsskapande styrmodeller”

3. ”Interaktiva styrmodeller” 4. ”Diagnosticerade styrmodeller”

- Etik

- Värderingar

- Normer

- Moral

- Värderingar

- Handling

- Handling

- Normer

 

Figur 4. Egen illustration av  modell för  analys för fortsatt arbete 

 

1. Författarna anser att under denna styrmodell kan begreppen värderingar, etik och 

normer innefattas. Företag kan formellt uträtta dess värderingar, etik och normer så att 

medarbetarna kan vara delaktig i hur företaget vill att dessa bör eller rent utav skall 

agera.  
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Grundläggande 

värderingar

1. ”värderingsstyrmodeller”

- Etik

- Värderingar

- Normer

 

 

2. Den gränsskapande styrmodellen kan innefatta begreppen värderingar, moral och 

handlingar. Detta för att under denna styrmodell skall medarbetarna själva utföra dess 

handlingar för att på bästa sätt överensstämma med hur företaget vill att dessa skall 

agera. Här är då medarbetarnas värderingar, moral och handlingar av stor vikt.   

Risker som skall 

undivkas

2. ”Gränsskapande styrmodeller”

- Moral

- Värderingar

- Handling

 

 

3. I den interaktiva styrmodellen är det av stor vikt att företagets och medarbetarnas 

normer och handlingar utförs och utgörs på bästa sätt så att det formella 

informationssystemet fungerar på ett bra sätt.  

Strategiska 

osäkerheter

3. ”Interaktiva styrmodeller”

- Handling

- Normer

 

4. Företagsetik är omätbart och därför är det inte möjligt att applicera denna styrmodell. 

Därför kommer denna modell ej att belysas i analys respektive slutsats.  

  

Kritiska 

prestationsmått

4. ”Diagnosticerade styrmodeller”
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4. EMPIRI 

Under del fyra kommer författarna att presentera och behandla den data som blivit 

insamlad under intervjuerna som skett, samt företagets externa information.  

 

4.1 Swedbank 
Swedbank erbjuder idag 459 kontor, uttagsautomater och telefon- och 

internetbanktjänster samt genom samarbetet med sparbanker och delägda banker en 

unik tillgänglighet för bankens 4,5 miljoner kunder i Sverige (www.swedbank.se). För 

privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting har bankrörelsen ett 

komplett utbud i form av finansiella tjänster. I Sverige är Swedbank marknadsledande i 

flera betydande marknadssegment. Dotterkoncernen Hansabank utgörs av baltiska 

bankrörelser som omfattar verksamheter i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland med 

5,0 miljoner kunder. Hansabank erbjuder ett komplett sortiment av produkter och 

banktjänster till privat- och företagskunder genom ett heltäckande kontorsnät och 

telefon- och internetbanker. Denna dotterkoncern är marknadsledande inom de 

viktigaste segmenten på de snabbt växande baltiska marknaden. I juli 2007 fullbordade 

Swedbank förvärvet av den ukrainska banken TAS-Kommerzbank (TAS). 

Huvudkontoret ligger i Kiev och det finns ytterligare 194 kontor i Ukraina (ibid).  

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är 

verksamma (www.swedbank.se).  

För att långsiktigt upprätthålla marknadens och andra samhällsaktörers förtroende måste 

Swedbank som finansiell aktör uppträda ansvarsfullt och etiskt (www.swedbank.se). Ett 

annat krav är även att driva sin verksamhet i linje med de lagar och förordningar som 

samhället utfärdat. För att värna om förtroendet och en hållbar samhällsutveckling har 

Swedbank dessutom utarbetat internpolicys och etiska uppförandekoder för hela 

koncernen. Det har utarbetats riktlinjer som berör koncernens ansvar och agerande i 

förhållande till kunder, medarbetare, ägare, leverantör och andra samarbetspartners. 

Swedbank har starka traditioner kring samhällsansvar och etik - traditioner som 

kontinuerligt vidareutvecklas och anpassas genom sina rötter i sparbanksrörelsen och i 

Föreningsbanken (ibid).  

 

4.1.1 CSR-policy 

Nedan följer en sammanfattning av Swedbanks etik- och CSR-policy som finns att 

hämta på www.swedbank.com och www.swedbank.se. 

CSR-policyn antogs i januari 2008 och grundar sig i FN:s Global Compact riktlinjer. De 

viktigaste riktlinjerna är mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Swedbanks definition av CSR anges som Swedbanks ansvar för effekten av dess beslut 

och aktiviteter på samhället och miljön, genom tydliga och etiska beteende som ska 

integreras i alla Swedbanks affärer. Detta genom att vara konsekventa med samhällets 

hållbara utveckling och välfärd samt genom att ta hänsyn till intressenternas 

http://www.swedbank.se
http://www.swedbank.se
http://www.swedbank.se
http://www.swedbank.com
http://www.swedbank.se
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förväntningar. Dessutom ska aktuella lagar följas samt att Swedbank är konsekventa 

med internationella standarder och utövningar. 

I sina underförstådda löften till samhället vill Swedbank minimera skadan, maximera 

förmåner, bygga ansvarsskyldighet och mottaglighet, samt att fostra och stimulera 

finansiell tillväxt. Swedbank vill utveckla samhällen till förmån av dess invånare. Detta 

kan också beskrivas som aktivt främjande av finansiell infrastruktur som är nödvändig 

för tillväxt. 

Swedbanks CSR koncept omfattar olika specifika aspekter av vad som förväntas av ett 

ansvarsfullt global bolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Corporate Social Responsibility (CSR) (www.swedbank.com) 

  

Swedbanks CSR koncept är tänkt att innefatta ett flertal viktiga separata frågor. Den 

totala ambitionen att vara en positiv kraft i samhället kan nås genom dagliga handlingar 

av alla medarbetare som överrensstämmer med Swedbanks grundläggande värderingar.  

CSR frågor ska integreras i Swedbanks pågående affärer. Den kompletta CSR-policyn 

finns i bilaga 3. 

 

4.1.2 Etikpolicy 

Swedbank är helt beroende av omvärldens förtroende för sin överlevnad. En hög etisk 

standard är grunden för bankens förtroende och anseende. Enligt Swedbank byggs ett 

välgrundat förtroende och ett gott anseende med enskilda kunder genom en ständig 

dialog bland medarbetarna. Varje chef ansvarar för att lyfta fram och diskutera de etiska 

frågeställningar och problem som uppkommer i verksamheten. Verksamheten i banken 

ska enligt etikpolicyn alltid präglas av en hög etisk standard, där medarbetarna aktivt 

prövar varje affär. De affärer eller uppdrag som inte ligger i linje med denna policy eller 

förhållningssätt samt riskerar att negativt påverka förtroende ska Swedbank avstå från. 

För att lyfta fram och diskutera de etiska frågeställningar och problem som kan 

uppkomma ska all intern utbildning innehålla etik och bankens förhållningssätt. Det är 

http://www.swedbank.com
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varje medarbetare och chef som ansvarar för att Swedbanks etikpolicy följs i det dagliga 

arbetet. Chefen ska föregå med gott exempel i frågor rörande etik och förtroende. 

Respektive enhetschef svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med iakttagande av 

en hög etisk standard och att all personal inom verksamhetsområdet har god kunskap 

om denna policy. 

Swedbanks grundläggande etiska principer, verksamhetsövergripande regler, särskilda 

verksamhetsområden och etik i vardagen finns i den fullständiga etikpolicyn i bilaga 1.  

 

4.1.3 Mission, vision och värderingar 

Swedbanks vill kunna erbjuda sina kunder de bästa finansiella lösningarna och därmed 

förbättra deras livskvalitet genom att förstå och agera utifrån kundernas behov 

(www.swedbank.se). Detta är också ett sätt för Swedbank att kontinuerligt öka sitt värde 

och vara en positiv kraft i samhället. Det finns också en vision av att vara ledande 

finansiell institutionen på de marknader där Swedbank är verksam på. Med detta menas 

att Swedbank vill ha den högsta kundtillfredsställelsen, den bästa lönsamheten och 

dessutom vara den mest attraktiva arbetsgivaren (ibid). 

Prestationsinriktad kultur, tydlig och öppen kommunikation, förändringsbenägenhet och 

våra medarbetares starka engagemang är enligt Swedbank orsaker till starka resultat och 

den ökade internationella bekräftelsen (www.swedbank.se). Swedbanks ledande 

värderingar grundar sig i att vilja uppnå goda resultat i allt företaget gör, att vara 

transparenta och öppna i sin kommunikation, att vara villiga att lära sig något nytt och 

förändras samt att bygga gemensamt en långsiktigt och hållbar affärsverksamhet.  

 

4.1.4 Kanal 1 

Kanal 1 är Swedbanks viktigaste del i den interna informationsstrukturen, som ger alla 

medarbetare enkel och snabb tillgång till relevant information 

(kanal1.foreningssparbanken.se). Innehållet i kanal 1 är strukturerat efter ämne och 

indelat i elva olika områden. Varje område har en koordinator som ansvarar för 

innehållet i respektive område (ibid). 

Nyhetsflödet i Kanal 1 uppdateras kontinuerligt (kanal1.foreningssparbanken.se). På 

startsidan finns de nyheter som bedöms ha ett intresse för en stor del av medarbetarna i 

koncernen. Varje medarbetare kan själv anpassa sin startsida och bland annat välja om 

det är något av nyheter som inte ska visas på startsidan (ibid). 

 

http://www.swedbank.se
http://www.swedbank.se
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4.2 Intervjuer 
Under denna rubrik kommer författarna att presentera en sammanställning av samtliga 

intervjuer som genomförts. 

 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning samt CSR 

Alla intervjuade känner ej till begreppet CSR och detta kan bero på vilken befattning de 

har. De högre uppsatta känner till den medan de lite lägre ej är medvetna om dess 

innebörd. 

När författarna ber de intervjuade att välja de beståndsdelar de anser vara viktigast säger 

huvuddelen av de intervjuade att alla delar är lika viktiga men att etik, riskhantering, 

säkerhet och moral är särskilt viktiga. Vilka beståndsdelar som anses viktiga beror på 

den specifika situationen samt vad den intervjuade har för befattning och 

arbetsuppgifter. Det är alla beståndsdelar i samverkan som möjliggör målet att nå en 

långsiktig hållbar utveckling. 

Etik och moral är väldigt tunga och viktiga bitar för Swedbank och har inte banken rätt 

tänkande så är de ur konkurrenssynpunkt inte med på banan. Dock är det två udda bitar 

som inte förknippas med banker men dock väldigt viktiga. Dessa är också viktiga på 

grund av att i banken är det nära kontakt med kunderna. Etik och moral innefattar även 

förtroende vilket krävs för att uppnå nöjda kunder samt att kunderna skall kunna lita på 

banken.  

 

4.2.2 Etik 

Synen på etik var att de i grund och botten handlar om sunt förnuft, detta innebär hur 

Swedbanks medarbetare skall agera, tänka och handla i olika situationer.  

Etiken anses särskilt viktig i bankbranschen då kontakten med kunderna är viktig, 

kunderna måste inneha stort förtroende för banken och dess anställda, särskilt i 

avseenden när det handlar om exempelvis ekonomisk rådgivning. All affärsverksamhet 

bygger på relationer och förtroende, detta blir särskilt viktigt för Swedbank då dess 

kunder oftast har samma bank hela sitt liv. Banksekretessen och banktjänstemännens 

pålitlighet är också mycket viktig då bankens arbete berör kundernas privata sociala 

förhållanden exempelvis familjeförhållanden, bostad, arv bodelning och skilsmässor.  

Swedbanks etikpolicy är känd för alla intervjuade men inte så väl att de kan den utantill. 

Den anses vara tydlig och lättanpasslig vilket för det enkelt att integrera i det dagliga 

arbetet. Den är utformad på så sätt att den utgår från kundens behov och långsiktiga 

relationer för banken vill vara kunderna tillags och för att de vill kundernas bästa. I den 

aspekten gäller det att kunna kundernas affärer och ha den kompetens så att affärer 

förstås, annars blir det inte etiskt korrekt. 

Huvuddelen av de intervjuade förklarade att de mer eller mindre lever efter Swedbanks 

etikpolicy även privat, att det faller sig naturligt att eftersträva dessa då man som 

bankanställd representerar banken tjugofyra timmar om dygnet. Banken måste dock ha 

överseende med att alla inte lever efter dessa privat och då måste banken ha förståelse 
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för detta. Exempelvis måste medarbetarna kunna lyssna på hårdrock och dansa 

diskodans på sin fritid utan att det skall påverka arbetet.  

En viktig ”regel” som denna etikpolicy innefattar och som alla intervjuade diskuterade 

var tveksamma affärer. Detta innebär att Swedbank ej skall delta i affärer som inte 

uppfattas som rätt, finns det den minsta tvekan skall affären undvikas. Affärer med 

närstående skall hanteras på samma sätt, risken finns att medarbetaren släpper lite på 

reglerna på grund av att denne känner kunden och risken finns då att affären inte utförs 

på rätt sätt.  

 

4.2.3 Moral 

Även moral anser de intervjuade handlar om sunt förnuft men skillnaden är att det inte 

finns nedskrivet i ett dokument hur man skall uppföra sig. Moral är ett antal regler för 

hur individen ska vara för att samhället eller affärsverksamheten ska fungera, vad som 

anses vara rätt och fel. För Swedbank är trovärdigheten enormt viktigt, om kunderna 

inte känner sig trygga kan inte företaget bedriva bankverksamhet. Många gånger är 

detta begrepp en självklarhet, därför funderar inte medarbetarna på vad begreppet 

innebär utan det är något som kan liknas vid en hygienfaktor. 

Moral innefattar enligt de intervjuade att medarbetarna arbetar hårt och är engagerade i 

det de gör, att inte komma försent till arbetet och hålla det som lovas och vara 

professionell mot sina medarbetare och kunder.  

Gränsdragningen mellan vad som anses moraliskt och omoraliskt är svår att sätta, 

mycket beror på individens egna värderingar. Detta medför en svårighet att avgöra 

huruvida en medarbetare agerar omoraliskt eller ej. Merparten av de intervjuade har 

mött medarbetare som agerat omoraliskt enligt dem själva men inte i den graden att det 

varit hotfullt mot Swedbank. I situationer när en medarbetare agerar omoralisk är det 

viktigt att en diskussion förs för att se hur personen ifråga såg på den aktuella 

situationen för att klargöra att man har samma bild. 

Vid frågan hur moralen framgår på arbetsplatsen anser huvuddelen av de intervjuade att 

den framgår väldigt tydligt i det dagliga arbetet. Detta genom ett gott bemötande 

gentemot kunderna och medarbetarna. Detta framgår bland annat genom sådant som 

uppfattas, hörs eller ses runt fikabordet och även medlyssningar vid ett kundmöte. 

Sådana situationer ger möjlighet att kunna påverka och se vad som brister eller bär. 

 

4.2.4 Värderingar 

Swedbanks egna värderingar skall genomsyra hur kunderna uppfattar banken och dessa 

finns med i bankens framtagna dokument ”mission, vision och värderingar”. Ett 

framgångsrikt företag har tydliga värderingar.  

För att kunna ha en hållbar verksamhet måste värderingarna vara mycket tydliga, 

Swedbank är ett värderingsstyrt företag då de styrs efter fyra värderingar som skall ligga 

till grund för banken, hela Swedbankkoncernen skall bryggas efter dessa. Med hjälp av 

upprepade arbeten och gruppuppgifter i värderingsfrågan har företaget försökt få 

medarbetarna att implementera bankens alla värderingar. Utifrån kundens perspektiv 
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anser de intervjuade att dessa värderingar är viktiga för att kunden skall kunna trivas, 

känna sig välkomna och få en känsla av en bra atmosfär i banken. 

För att förstärka och påminna medarbetarna och sig själv om värderingarna, arbetas de 

igenom regelbundet för att inte skjuta dem åt sidan. Ett exempel är att vid presentationer 

finns värderingarna skriva på OH-bilderna högst upp i kanten, detta medför 

diskussioner om huruvida det som presenterats stämmer överens med värderingarna. På 

så sätt hålls värderingarna levande och en påminnelse om hur pass viktiga de är. 

För att motivera medarbetarna på Swedbank att arbeta och sträva efter dessa värderingar 

påverkar värderingarna personalens lönesättning, det vill säga i hur stor utsträckning 

personalen anpassar sig efter dessa och hög anpassning till dessa ger möjlighet till högre 

lön. Detta tydliggör även hur viktiga värderingarna är för Swedbank. För att kontrollera 

hur dessa följs avstäms hur resultatinriktad, innovativ, engagerad och huruvida 

samarbetet i gruppen fungerar med jämna mellanrum. Banken har exempelvis inte råd 

med personal som är duktiga på försäljning men brister i samarbetet, för att uppnå bästa 

kundnöjdhet måste alla pusselbitar föras samman. 

De intervjuade anser också att genom att det är så viktigt att sträva efter dessa 

värderingar gör det att de följer med även i det privata livet. Alltså, Swedbanks 

värderingar skiljer sig inte ifrån de privata, de lever som de lär. Men även i denna aspekt 

är det viktigt att respektera dem som inte delar dessa värderingar privat. 

 

4.2.5 Handling 

Medarbetarna måste ständigt tänka på vad dess handlingar kan få för konsekvenser för 

Swedbank. Dock är det inte alltid lätt att förutspå vad dess handlingar kommer att få för 

konsekvenser, det är svårt att alltid vara medveten om sina handlingar. Eftersom arbetet 

innebär kontakt med människor kan det vara svårt att veta hur mottagaren reagerar på 

det han gör eller säger. Den osäkerheten ökar också beroende på i vilken utsträckning 

parterna känner varandra. Dock anser alla intervjuade att de vet hur Swedbank vill att de 

skall agera i olika situationer, alltifrån trevliga till otrevliga situationer. 

Första handlingen banken kan vidta är vänlighet mellan medarbetarna, ett exempel är att 

medarbetarna kan bidra till en trevlig atmosfär genom att uppmuntra och sprida glädje 

mellan varandra. Ett annat exempel är att banken skall kunna avstå från tveksamma 

affärer även om själva affären bidrar till en högre vinst för företaget. En annan handling 

är att erbjuda kunden rätt produkt i rätt skeende av dennes liv, det är då bankens uppgift 

att se till att det är rätt produkt som erbjuds, till exempel sakförsäkring, tjänstepension 

eller bolån. Genom att ständigt vara aktiv som personal kan kunden tillfredställas på 

bästa sätt och detta blir då proaktiva handlingar.  

Huruvida de intervjuades handlingar privat påverkar Swedbank instämmer de alla om 

att de måste tänka på Swedbank i olika privata situationer. Exempelvis kan inte en 

banktjänsteman vara alkoholpåverkad på krogen varje helg för att sedan på 

veckodagarna representera banken. Det skulle medföra minskat förtroende för 

banktjänstemannen och för Swedbank. 
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4.2.6 Normer 

De intervjuades syn på normer är exempelvis att vara trevlig mot sina arbetskollegor 

vilket är en oskriven regel. Normer skall vara allmänt kända för alla medarbetarna och 

skall även följas av dessa.  

Både privat och arbetsmässigt anser de intervjuade att de påverkas av normer, men 

desto längre man arbetar inom Swedbank så är det inget som planeras eller funderas 

över. Normerna finns i ryggraden, att såhär agerar jag och såhär gör jag, utan att behöva 

gå omkring och fundera över det. Alla anställda inom Swedbank skall känna till 

normerna vilket några av de intervjuade anser skulle kunna vara nästa steg eller del, att 

utveckla dessa normer så att det blir allmänt kända. I Swedbank finns det dock ett 

intranät, även kallat Kanal 1, informationen på denna anses vara mycket bra och 

innefattar det som behövs, svårigheten med Kanal 1 är bara att hitta den information 

som söks.  

Normer kan även påverkas av den lokalkultur som finns, exempelvis klädstil, ifall 

kontoret är beläget i Åre bör medarbetarna inte vara klädd i den propraste utstyrseln på 

grund av att orten är en skidort.  
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5. ANALYS OCH SLUTSATS 

I denna analys och slutsats kommer författarna att utgå ifrån Simons modell för analys 

som redogörs i teorikapitlet 3.8. Vidare kommer de fyra verktygen att kopplas till den 

information som återfinns i empirikapitlet. Analys och slutsats kommer slutligen att 

mynna ut till svaren på forskningsfrågorna.  

 

5.1 Värderingsstyrmodeller  
Ur Swedbanks perspektiv gällande värderingsstyrmodeller kommer begreppen etik, 

värderingar och normer att kopplas för att stödja det teoretiska underlaget. 

 

5.1.1 Etik 

Etikpolicyn har klargjorts av Swedbankkoncernen för att få organisationen och därmed 

medarbetarna medvetna om dess grundläggande syfte samt hur de skall agera gentemot 

företaget och dess kunder. Utifrån intervjuer har det däremot framkommit att denna 

etikpolicy är känd men med olika omfattning beroende på vilken position medarbetaren 

har i koncernen. Det kan exempelvis nämnas att banksäljare och finansiella rådgivare, 

personal som jobbar direkt mot kunder, ej känner till etikpolicyn lika väl som 

medarbetare med chefsposition.  

 

Kan denna policy då sägas användas för att kommunicera formellt med hela 

organisationen? Genom intervjuerna framgår det att svaret på denna fråga är nej. Detta 

på grund av att etikpolicyn är för omfattande och tillräckligt höga krav har ej ställts på 

att denna skall vara grundläggande i det dagliga arbetet.  

Under intervjuerna framkom det att etik i grund och botten härkommer från sunt 

förnuft, vilket i sig innebär hur medarbetarna skall agera, tänka och handla utifrån dess 

egna omdömen. Medarbetarna skall agera utifrån Swedbanks etikpolicy vilken säger hur 

medarbetarna ska agera och inte hur de bör agera. Det finns inga undantag eller 

genvägar i denna policy. Dock menar Wiley (2001) att etik är ett sätt att rådfråga hur 

individen ”bör” agera. Med detta åsyftar Wiley att etiken tillämpas för att vägleda och 

för att få individen att förstå vad som är moraliskt rätt respektive fel.  

Skillnaden mellan Wiley och Swedbank är att Swedbank inte försöker få dess 

medarbetare att förstå etikpolicyn utan endast följa den. Wiley menar att individen bör 

anpassa sig till den specifika situationen och göra det som är rätt och fel just för den 

specifika situationen.  

Etikpolicyn tar upp ett flertal situationer som medarbetarna ej skall beblanda sig i, dock 

framkom det under intervjuerna att medarbetarna koncentrerade sig på just situationen 

”tveksamma affärer”. Är det så att medarbetarna inte är medvetna om de andra 

situationerna eller lägger Swedbank större vikt på just situationen ”tveksamma affärer”? 

Swedbank har ambitiösa mål när det gäller etik i dess hållbarhetsredovisning 

(Swedbank årsrapport, 2006).  Informationen om företagets etiska profil är knapp, för 

att utveckla företagsetiken i hållbarhetsredovisningen bör Swedbank där belysa vad som 
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är av störst vikt istället för att hänvisa direkt till etikpolicyn, för att den skall bli 

lättillgänglig och tydlig. 

I de formella dokumenten är det tydligt att Swedbank tar i akt Wileys tre filosofier, 

utilitarism, mänskliga rättigheter och rättvisa. Wiley menar att tyngden bör läggas på en 

av dessa tre filosofier men bör beakta alla. Det framgår dock inte utifrån Swedbanks 

dokumentation att de lägger tyngden på en av dessa filosofier. När det gäller utilitarism 

så utför Swedbank denna filosofi genom att ta i akt de faktorer som är viktigast för 

kunderna i dess policy. Mänskliga rättigheter sätter Swedbank tyngd på genom att de 

skall följa god sed och dylikt. Rättvisa beaktas genom att social rättvisa mot kunder och 

medarbetare efterlevs. Genom att ej lägga tyngd på en av dessa filosofier kan det skapa 

ovisshet hos medarbetarna där de inte vet vilka faktorer som bör prioriteras. 

Exempelvis, när medarbetarna hamnar i situationer där denne ska ta betalt av kunden för 

att utföra en tjänst kan kunden motsäga sig att betala denna avgift på grund av att denne 

anser sig vara en trogen kund. I en sådan situation kan denna avgift förbises för att 

undvika konflikter, detta är en situation där kundnöjdhet och etikpolicyn (som säger att 

alla skall behandlas lika) strider mot varandra. Prioriteringarna bör vara allmänt kända 

för medarbetarna så de vet hur de skall hantera sådana situationer. 

 

5.1.2 Värderingar 

När det gäller formella dokument gällande värderingar visar Swedbank denna med dess 

mission, vision och värderingar. Hatch (2002) menar att värderingar ska belysa det som 

är viktigt för en organisation. Detta har Swedbank åstadkommit genom att de har klara 

och tydliga värderingar vilka klarläggs genom ett fåtal nyckelord. När dessa värderingar 

är så pass kortfattade och tydliga, är alla medarbetare medvetna om dessa värderingar? 

Det intervjuerna visade var att banksäljare och finansiella rådgivare ej har stor 

kännedom om dessa men de med högre position var väl medveten om Swedbanks 

värderingar. Detta kan anses märkligt då all personal har genomgått övningar där 

värderingarna har satts i fokus.  

 

Hatch (2002) belyser även att frihet och lojalitet är viktigt för värderingar. Skapar 

Swedbank denna frihet och lojalitet genom att basera lönen på medvetenheten av 

värderingarna? Varför Swedbank gör detta beror på att de vill klargöra hur viktigt 

värderingarna är för företaget. Det kan motivera medarbetarna att följa värderingarna då 

de vet att det kan medföra en positiv effekt vid löneförhandlingar. 

 

5.1.3 Normer 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) innefattar normer regler över hur arbetsuppgifter 

skall utföras. Dessa kan vara informella och formella. Alla intervjuade höll med om 

denna definition och att normer skall vara allmänt kända av alla medarbetare och skall 

även följas av dessa. Däremot påträffades inga dokumenterade normer på Kanal 1. Den 

information som finns på Kanal 1 ansas väldigt svår att återfinna. Detta visar då att 

normerna bör vara formella och lättillgängliga för medarbetarna. 

 

Under intervjuer framkom även att normer anpassas efter den lokalkultur som finns på 

orten. Till exempel att det är självklart för dem i chefsposition att de klär sig i kostym 

vid formella möten. Dessa är då informella normer som är självklara för Swedbanks 
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medarbetare att kunna anpassa sig efter. Informella normer bör medarbetarna själva 

kunna bedöma om hur de skall föra sig.  

Den slutsats som kan dras utav detta är att formella normer över hur arbetsuppgifter 

skall utföras bör utvecklas och dokumenteras på ett kortfattat och lättillgängligt sätt för 

medarbetarna.  

 

5.2 Gränsskapande styrmodeller 
Ur Swedbanks perspektiv gällande gränsskapande styrmodeller kommer begreppen 

moral, värderingar och handlingar att kopplas till det teoretiska underlaget. 

 

5.2.1 Moral 

Den gränsskapande styrmodellen söker att tillgodose organisationens syfte och styrka 

detta för att motivera medarbetarna att söka egna lösningar inom ramen av företagets 

gränser. I Forsmans (1997) definition av moral behandlar han det som människor 

uppfattar som rätt och fel i ett samhälle. Om man beaktar styrmodellen och definitionen 

bör Swedbank sätta upp moraliska riktlinjer för att medarbetarna skall kunna arbeta 

inom uppsatta gränser för att där söka egna lösningar. Under intervjuerna framkom att 

det som medarbetarna ansåg moraliskt riktigt överensstämmer med Swedbanks 

etikpolicy. Samtidigt som de intervjuade ansåg att moral handlar om sunt förnuft och 

skillnaden mellan moral och etik är att moralen inte finns nedskrivet i något dokument.  

 

Moral utifrån Swedbanks medarbetare innefattar hårt arbete, engagemang, hålla tider, 

hålla det som lovats, agera professionellt mot kunder och medarbetare, dessa var några 

exempel som framkom under intervjuerna. Det diskuterades även att gränsdragningen 

mellan att agera moraliskt och omoraliskt är mycket svårt att avgöra, det kanske då 

krävs från ledningen att gränserna utstakas för att medarbetarna lättare skall kunna 

avgöra hur de skall hantera olika situationer.  

När Swedbanks etikpolicy samt moralen som nämnts av medarbetarna är så snarlika bör 

Swedbank klargöra att dessa antingen är densamma eller tydligt skilja dem åt genom att 

dessa antingen skrivs in i etikpolicyn eller ett eget dokument.  

 

5.2.2 Värderingar 

Genom att sätta gränser för medarbetarna med tydliga värderingar visar det inom vilken 

ram de har möjlighet att söka egna lösningar. Hatch (2002) menar att värderingar 

innebär det som är viktigt för en organisation, exempelvis frihet och lojalitet. 

Värderingarna avgör även vad som är rätt och fel (ibid).  

 

Swedbanks fyra värderingar är klara och tydliga vilket ger en möjlighet att arbeta brett 

inom dessa ramar samtidigt som medarbetarna motiveras till att söka egna lösningar. 

Känner alla medarbetare till de gränser de ska arbeta inom? Vid intervjuerna framgick 

det att medarbetare med lägre befattning inte känner till värderingarna. Parallellt med 

detta problem försöker de med ledande position att undervisa och implementera dessa 

värderingar. Detta engagemang från ledningen medför att medarbetarna får en utökad 

medvetenhet och därmed vet vilka ramar de ska arbeta inom.  
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5.2.3 Handling 

Som tidigare nämnts bör individen kunna söka nya möjligheter inom begränsade ramar. 

Detta kan ses som ett mentalt eller fysiskt beteende som individen har makt att utföra 

eller låta bli att utföra (Ofstad, 1982). Under intervjuerna framkom det att medarbetarna 

är ständigt medvetna om sina handlingar på arbetsplatsen då dessa kan påverka kundens 

bild av Swedbank. Medarbetarna kan därför påverka egna handlingar under arbetstid, 

det är kundernas handlingar som skapar osäkerhet. Exempelvis, en banksäljare kan inte 

vara säker på hur kunden kommer att reagera, det finns som tidigare nämnts en stor ram 

för att anpassa sig efter kundens behov. De intervjuade medarbetarna kunde sig säga att 

de visste hur Swedbank ville att de skulle agera, men samtidigt önskade sig tydligare 

gränser. Det kan exempelvis handla om ett eget dokument med riktlinjer för Swedbanks 

handlingsplan.  

Etikpolicyn är en generell handlingsplan för alla medarbetare inom Swedbank 

koncernen. Det är främst medarbetare som jobbar närmast kunden, som rådgivare och 

banksäljare, men även bankchefer, som kan tänka sig behöva riktlinjer för att kunna 

hantera vissa specifika situationer vid kundhantering. Det kan till exempel handla om 

lokala riktlinjer.  

 

5.3 Interaktiva styrmodeller 
Ur Swedbanks perspektiv gällande interaktiva styrmodeller kommer begreppen 

handling och normer att kopplas till det teoretiska underlaget.  

 

5.3.1 Handling 

Interaktiva modeller ska skapa säkerhet inom organisationen. Trots att interaktiva 

styrmodeller enligt Simons (1995) är formella informationssystem som ledningen 

använder sig av för att engageras i avdelningschefers beslutssituationer, kan det tänkas 

att vissa informella informationssystem förekommer. Som framgick vid intervjuer 

handlar det i Swedbanks fall om att föregå med gott exempel kollegor emellan, detta 

gäller även cheferna. Huruvida en handling utförs eller inte utförs ligger i händerna på 

den som utför handlingen (Ofstad, 1982). Det är alltså upp till cheferna att se till att 

regler och policyn efterlevs på arbetsplatsen. Detta kan också ske formellt med 

seminarier och PM-utskick. Det informella informationssystemet kan verka mindre 

byråkratiskt och mer personlig, då kan medarbetarna känna större incitament till att ta 

till sig policyn och reglerna. 

 

Det finns nackdelar med det informella informationssystemet. Det kan till exempel 

handla om att kollegor och chefer har svårt att vara konsekventa i sina handlingar. 

Komplettering av det informella informationssystemet behövs för att styrka vikten av 

det som förmedlas. Swedbank skapar dialoger i företaget genom återkommande 

utbildningar och ”prov”. Dessa genomgås av alla medarbetare för att skapa engagemang 

och gemenskap. 
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5.3.2 Normer 

Normer är enligt Bruzelius & Skärvad (2004) formella eller informella regler över hur 

arbetsuppgifter skall utföras. På Swedbank finns formella och informella regler. De 

formella normerna, det vill säga dokumenterade normer i form av lagar och regler finns 

tillgängliga för alla medarbetare på Kanal 1. Det kan dock enligt de intervjuade vara 

svårt att hitta rätt information på grund av informationens omfattning.  

 

Enligt de intervjuade på Swedbank finns det självfallet informella regler, det vill säga 

regler som inte är dokumenterade men som i stort sett alla känner till. Informella regler 

kan implementeras genom att cheferna föregår med gott exempel via sina handlingar. 

Det kan handla om att till exempel vara trevlig mot alla sina kollegor trots en dålig dag 

privat. Vid intervjuerna framgick det att många av dessa normer ska kännas till av 

samtliga medarbetare och att nästa steg skulle kunna vara att dokumentera dem. På detta 

sätt blir de oskrivna regler till formella normer och kan spridas till alla medarbetare 

genom Kanal 1. Det krävs då att Kanal 1 utökas och omstruktureras till en viss del. Till 

exempel kan ett till ämnesområde på Kanal 1 tillkomma som samlar olika 

”beteenderegler”.  

Bruzelius & Skärvad (2004) anser också att det bör finnas något som driver medarbetare 

till att följa normer, någon form av belöningssystem. I Swedbanks fall kan 

belöningssystem ej vara lämpligt. Det finns större incitament för medarbetarna att följa 

normerna om de har någon att se upp till, exempelvis sina chefer som då efterlever 

dessa normer.  

 

5.4 Förslag till förbättring 
Slutsatser som kan dras är att Swedbank applicerar tre av Simons (1995) fyra 

styrmodeller, dock inte i full utsträckning. Författarna anser att det finns utrymme för att 

utveckla användningen av de tre styrmodellerna ytterligare. När det gäller 

värderingsstyrmodellen så bör Swedbank utveckla deras offentliga dokument. 

Gränsskapande styrmodellen går också att utveckla genom att även där framställa 

dokument där gränserna är tydligsatta, vidare gäller detta då också för den interaktiva 

styrmodellen där det också krävs dokumentationer. Alla dessa dokumentationer kan 

antigen vara separata eller gemensamma, beroende på hur medarbetarna vill tänkas ha 

dessa.  

Swedbank kan åstadkomma detta genom att bland annat ställa högre krav på att 

etikpolicyn används i det dagliga arbetet, vilket enbart kan uppnås om alla medarbetare 

förstår innebörden av etikpolicyn. Det är också viktigt att etikpolicyn blir lättillgänglig 

och tydlig för medarbetarna. 

Formella normer för till exempel hur arbetsuppgifter skall utföras bör utvecklas för hela 

koncernen och därefter dokumenteras. För att normer ska vara lättillgängliga för alla 

medarbetare kan spridningen ske via Kanal 1. Det kräver då en utökning eller 

omstrukturering av intranätet. För att implementering av såväl formella som informella 

normer ska lyckas bör cheferna föregå med gott exempel genom att följa dessa normer i 

sina handlingar. Chefer måste också se till att vara konsekventa i sina handlingar. 

Vad är skillnaden mellan etik och moral för koncernen? Swedbank ska kunna dra en 

klar gräns mellan begreppen, om en sådan gräns existerar. För att tillämpa 
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styrmodellerna bör därför Swedbank sätta upp moraliska riktlinjer för medarbetarna för 

att dessa på ett enkelt sätt ska kunna söka egna lösningar och arbeta inom uppsatta 

gränser. Detsamma gäller för Swedbanks handlingar, där dessa riktlinjer skall 

dokumenteras på ett lättöverskådligt sätt för medarbetarna så det även här finns 

riktlinjer att arbeta fritt inom.  

Värderingar för Swedbank är klara och tydliga i dagsläget och begreppet är 

dokumenterat och följer riktlinjer som styrmodellerna sätter upp. Däremot påträffades 

att medarbetarna inte känner till dessa. Därför bör Swedbank arbeta vidare med att ställa 

krav på att medarbetarna bör känna till dessa på ett bättre sätt. 

Hållbarhetsredovisningen ska innehålla en klar och tydlig definition av vad etik är för 

Swedbank. Dessutom bör hållbarhetsredovisning också innehålla Swedbanks etikpolicy 

i en förenklad version. Denna information är av stor vikt för Swedbanks intressenter, 

inte minst då den stärker förtroende och trovärdighet. I nuläget hänvisas läsaren av 

hållbarhetsredovisningen till etikpolicyn. 

Begreppen moral, värderingar, handling och normer kan då tänkas återfinnas i 

hållbarhetsredovisningen under rubriken etik. Detta för att klargöra för kunder och 

intressenter som finner intresse i att läsa hållbarhetsredovisningen hur Swedbank 

förhåller sig till dessa begrepp då de visas vara av lika stor vikt som etiken. Om inte i 

hållbarhetsredovisningen bör dessa istället återfinnas i ett dokument som är 

lättillgängligt för kunder, intressenter och medarbetare. 

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Utifrån denna uppsats finns möjligheter att vidareutveckla detta uppsatsämne genom att 

undersöka Swedbanks företagsetik över hela Sverige med hjälp av 

enkätundersökningar. Genom att utföra denna undersökning kan det uppskattas hur väl 

implementerat företagsetiken är i Swedbanks kontor. Det finns en anledning att tro att 

en mer utvecklad studie över de anställdas uppfattning kring företagsetik kan ge 

Swedbank konkurrensfördel gentemot andra banker i Sverige, men även internationellt.  
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7. BILAGOR 

Bilaga 1. Swedbanks etikpolicy 

Etik  
Swedbank är helt beroende av omvärldens förtroende för sin överlevnad. En hög etisk 

standard är grunden för bankens förtroende och anseende.  

Ett välgrundat förtroende och ett gott anseende byggs upp i möten med enskilda kunder 

och genom en ständig dialog bland medarbetarna. Varje chef ansvarar för att lyfta fram 

och diskutera de etiska frågeställningar och problem som uppkommer i verksamheten.  

Verksamhet i banken ska alltid präglas av en hög etisk standard, där medarbetarna aktivt 

prövar varje affär.  

Affärer, uppdrag som inte ligger i linje med Swedbanks policy eller förhållningssätt, 

som riskerar att negativt påverka förtroendet ska Swedbank avstå ifrån.  

Vid all interna utbildning ska Etik och bankens förhållningssätt finnas med för att lyfta 

fram och diskutera de etiska frågeställningar och problem som uppkommer.  

 

Ansvar, uppföljning och rapportering  
Varje medarbetare och chef svarar för att Swedbanks etikpolicy följs i det dagliga 

arbetet, varvid chefen har att föregå med gott exempel i frågor som rör etik och 

förtroende. Respektive enhetschef svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

iakttagande av en hög etisk standard och att all personal inom verksamhetsområdet har 

god kunskap om denna policy.  

 

Grundläggande etiska principer  
Swedbanks kontakter med kunder och andra affärsparter ska präglas av följande 

grundläggande värderingar och principer:  

 

• Förtroende - genom att Swedbank med omsorg, kompetens, sakligt och i övrigt 

professionellt uppträdande söker tillgodose kundens behov inom ramen för de 

tjänster som Swedbank tillhandahåller. Swedbank och dess medarbetare agerar 

alltid så att föreslagna och genomförda affärer, givetvis med beaktande av 

banksekretessen, kan förklaras med bibehållet anseende och förtroende.  

 

• Långsiktighet - genom att Swedbank i sitt agerande lägger grunden för en 

långsiktig relation mellan kunden och Swedbank.  

 

• Affärsförståelse - genom att Swedbank och dess medarbetare känner kunden och 

dennes finansiella behov samt förstår affären inklusive dess syfte och olika 

komponenter.  

 

• Kompetens - genom att den medarbetare som möter kunden har för uppgiften 

erforderlig kompetens inklusive kunskap om för kunden relevanta finansiella 

tjänster och produkter i Swedbank.  

 

• Öppenhet - genom att Swedbanks information om produkter och tjänster är så 

tydlig och lättfattlig som möjligt, för att kunden ska ges förutsättningar att förstå 

innebörden av diskuterade och föreslagna finansiella tjänster.  
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• Respekt - genom att Swedbank och dess medarbetare behandlar kunden 

professionellt oavsett t.ex. ålder, kön, religion och etnisk bakgrund och att 

klagomål hanteras på ett seriöst och snabbt sätt.  

 

• Pålitlighet - genom att Swedbank fullgör åtaganden på det sätt och inom den tid 

som utlovats och hanterar de uppgifter kunden lämnat om sina förhållanden med 

iakttagande av reglerna om banksekretess och integritetshänsyn i övrigt.  

 

• Sundhet/Intressekonflikter - genom att Swedbank och dess medarbetare alltid är 

uppmärksamma på och söker undvika intressekonflikter i verksamheten, så att 

motpartens intressen tas till vara med tillbörlig omsorg och att denne behandlas 

på ett rättvist sätt.  

 

• Regelefterlevnad - genom att Swedbank och dess medarbetare följer lagar och 

övriga bestämmelser, inklusive interna instruktioner, som styr verksamheten, 

inte bara i bokstavlig mening utan med insikt om det bakomliggande syftet, 

medverkar Swedbank inte i affärer som kan strida mot gällande regelverk. Hög 

etik går längre och ställer större krav än att endast avstå från det otillåtna. 

Swedbank håller sig därmed på ett betryggande respektavstånd från det otillåtna. 

 

Verksamhetsövergripande regler  
För Swedbanks verksamhet finns vissa grundläggande regelverk och värdering som ska 

iakttas av alla anställda och oberoende av verksamhetsområde. Dessa regler utgörs bl.a. 

av:  

 

Sekretess och hantering 

av information  

Sekretessen innebär att förhållanden som Swedbank får 

kännedom om inte får röjas obehörigen. Det gäller frågor 

av såväl personlig som affärsmässig art. Upprätthållande 

av banksekretessen och en korrekt hantering av 

personuppgifter i enlighet med bl.a. banklagstiftningen och 

personuppgiftslagen är av grundläggande betydelse för 

Swedbanks förtroende.  

Sekretessen innebär också att tilldelad behörighet till 

kundsystem och andra register inte innefattar rätt att ta del 

av - genom fråga eller annan form av sökning - 

kundinformation eller annan information som inte behövs 

för arbetets utförande i det enskilda fallet.  

 

Gåvor, 

förmåner 

och mutor  

Anställd får inte begära eller motta någonting av värde från 

en tredje part (kund, leverantör etc.) i utbyte mot någon 

tjänst från Swedbank eller sekretessbelagd information om 

Swedbank. Anställd får inte heller ta emot någonting av 

värde som har samband med tjänsteutövningen, annat än 

vad som framgår av Swedbanks instruktioner.  

Swedbank och dess medarbetare visar gärna gästfrihet och 

låter sig bjudas av Swedbanks intressenter, men visar 

måttfullhet i båda fallen och håller sig därmed på ett 

betryggande respektavstånd från det otillbörliga och 

oetiska.  
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Jäv  Irrelevanta omständigheter får inte påverka bedömningen i 

olika frågor.  

En jävssituation kan uppstå om en medarbetare t.ex. får i 

uppgift att hantera en fråga där ärendet berör medarbetaren 

personligen, en släkting eller vän - antingen direkt eller 

indirekt, såsom t.ex. företag ägt av närstående eller vän.  

Anställd handlägger inte ärenden om det finns en risk att 

bli misstänkt för att vara jäviga. Ett enkelt sätt att undvika 

en eventuell jävssituation är att lämna över ärendet till 

någon annan.  

 

Egna affärer  Anställd får inte handlägga egna affärer av något slag, med 

undantag av de tjänster som erbjuds vanliga kunder på 

elektronisk väg (t.ex. internetbanken). Anställd får inte 

heller, se ovan angående jäv, handlägga affärer som rör 

någon släkting, närstående eller vän.  

Anställd ska hålla sig väl informerad om gällande 

insiderregler och genomför aldrig transaktioner, och 

lämnar ej information till annan part, som kan ge intryck 

av att insiderinformation utnyttjas.  

Anställd får ej heller ge sig in på affärer eller göra 

åtaganden, t.ex. genom spekulation eller borgensåtagande, 

i sådan omfattning att dennes privatekonomi kan 

äventyras.  

 

 

Externa uppdrag, 

bisysslor  

Uppdrag vid sidan om tjänsten får förekomma endast om 

verksamheten inte strider mot Swedbanks intressen, inte 

riskerar att undergräva förtroendet för Swedbank och ej 

heller inkräktar på den anställdes förmåga att sköta sina 

plikter i Swedbank.  

För styrelseuppdrag, t.ex. i kundföretag men också vissa 

andra typer av uppdrag, krävs särskilda tillstånd i enlighet 

med de regler som fastställs av Verkställande direktören.  

God sed m.m.  Swedbank medverkar inte i affärer som strider mot god sed 

inom bank- och värdepappersmarknaden. Särskild 

uppmärksamhet och restriktivitet ska iakttas vid 

skattedrivna transaktioner, d.v.s. transaktioner som medför 

att en väsentlig skattefördel uppnås och denna skattefördel 

med hänsyn till omständigheterna kan antas vara det 

övervägande skälet för transaktionen eller 

tillvägagångssättet.  

Swedbank ska inte medverka i affärer som är etiskt 

klandervärda och ska därmed hålla sig på ett betryggande 

respektavstånd från det otillbörliga och oetiska.  

Swedbank och dess medarbetare ska ej heller i någon form 

medverka i samarbeten eller agera på ett sätt som är 

konkurrensbegränsande.  
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Ansvar Kollegialitet och 

Lojalitet  

Varje medarbetare tar ansvar för sitt agerande och att 

Swedbanks verksamhet och kundmöten bedrivs med hög 

kvalité, affärsmannaskap och i enlighet med denna policy.  

Relationerna i Swedbank och mellan dess medarbetare ska 

präglas av laganda, delaktighet, tillit och respekt avseende 

t ex medarbetares olika förutsättningar och yrkesroller.  

Varje medarbetare uppträder lojalt mot Swedbank och mot 

kollegor, innebärande att medarbetaren visar omsorg och 

aktsamhet i sitt arbete samt vid nyttjande av produkter och 

tjänster. Detta innefattar också att medarbetare 

uppmärksammar Swedbank på eventuella brister i 

organisation, system, produkter eller tjänster.  

 

Särskilda verksamhetsområden m.m.  
Inom vissa sakområden - t.ex. värdepappershandel, rådgivning och kreditgivning - finns 

ett antal preciserade regler som anknyter till Swedbanks förtroende och ett etiskt riktigt 

handlande. Dessa regler rör bl.a. vårt uppträdande i olika affärssituationer samt särskilda 

regler om jäv och hantering av intressekonflikter inom ramen för vissa verksamheter. 

Här kan som exempel nämnas regler beträffande anställdas egna värdepappersaffärer, 

insiderregler, regler om kredit för spekulativa ändamål och miljöhänsyn i 

kreditgivningen.  

 

Etik i vardagsarbetet  
För att skapa sig en uppfattning om en handling/åtgärd kan vara etiskt tveksam kan - 

såsom ett hjälpmedel för samtliga medarbetare inom Swedbank - följande frågor ställas:  

1. Överensstämmer handlingen med lagar, förordningar och god sed på bank- och 

värdepappersmarknaden,  

2. Överensstämmer åtgärden med Swedbanks värderingar, policies och interna regler,  

3. Om handlingen genomförs, kan det skada vårt förtroende och anseende hos kunder, 

anställda, aktieägare eller samhället i övrigt,  

4. Kan jag öppet tala om åtgärden och stå för den (givetvis med beaktande av 

banksekretessen),  

5. Utifrån den kunskap jag idag har om handlingen, kan jag och Swedbank på ett 

godtagbart sätt motivera den med hänsyn tagen till allas intressen, när den kommer till 

allmänhetens kännedom eller återges i media,  
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Bilaga 2. Intervjuguiden 
 

Inledning 

Presentation av gruppmedlemmarna 

Sahar Heidari, Tanja Magnusson-Popil, Angelica Sjödin studerar redovisning och 

ekonomistyrning vid Luleå Tekniska Universitet. 

Bakgrund och syfte med arbetet 

Att utifrån modeller och teorier om företagsetik analysera hur Swedbank kan utveckla 

dess etik i hållbarhetsredovisningen och om detta då går att mäta i form av nyckeltal 

eller med andra relevanta verktyg.  

Intervjuagenda och hur informationen kommer att hanteras 

Allmänt 

1. Namn, befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Känner Ni till begreppet CSR? Och i sådana fall vad innefattar begreppet?  

3. Vilka beståndsdelar i CSR tycker Ni är viktigast för Er respektive för Ert 

företag? 

 

Etik 

1. Hur ser Ni på begreppet Etik? 

2. Gruppens definition av etik. Hur ser Ni på begreppet då? 

3. Vad innebär etik för Swedbank? 

4. Känner Ni till Swedbanks etikpolicy? 

5. Om Ni känner till denna, tycker Ni att policyn är lättanpasslig i Ert dagliga 

arbete? 

6. Är det någon del i policyn som bör utvecklas eller avvecklas? Varför? 

Moral 

1. Moral och etik kan sägas gå hand i hand, hur ser Ni på begreppet moral? 

2. Gruppens definition av moral. Hur ser Ni på begreppet då? 

3. Hur framgår moralen på Er arbetsplats?  

4. Hur viktig är moral för just Er i Ert dagliga arbete? Varför? 
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5. Har Ni någon gång stött på någon som har agerat omoraliskt vid en 

arbetssituation? 

 

Värden  

1. Vad betyder värden/värderingar för Er? 

2. Gruppens definition av värden/värderingar. Hur ser Ni på begreppet då? 

3. Känner Ni till Swedbanks värderingar? 

4. Tycker Ni att dessa värden/värderingar är något som påverkar Er privata vardag? 

5. Hur framgår värden/värderingar på Er arbetsplats? 

6. Hur viktig är värden/värderingar för just Er i Ert dagliga arbete? Varför? 

Handling 

1. Hur ser Ni på begreppet handling i arbetet? 

2. Gruppens definition av handling. Hur ser ni på begreppet då? 

3. Känner Ni till hur Swedbank vill att ni ska handskas i specifika situationer? 

4. Känner Ni att Er handlingar har stor inverkan i företaget? 

5. Är Ni ständigt medvetna om konsekvenser av Era handlingar? 

Normer 

1. Hur ser Ni på begreppet normer?  

2. Gruppens definition av begreppet. Hur ser ni på begreppet då? 

3. Hur Påverkar normer just Er vardag? 

4. Hur påverkar normer Er i arbetslivet? 

5. Bör Swedbank utveckla hur dess normer skall tillämpas? Hur bör den se ut 

enligt Er? 
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Bilaga 3. Policy on Corporate Social Responsibility (CSR-policy) 
 

Policy on Corporate Social Responsibility 

This policy which was enacted in Jan 2008 is now being executed all through the 

Swedbank Group. Some internal passages have been deleted. 

  

Definition 

Within the Swedbank group, Corporate Social Responsibility (CSR) is defined as 

Swedbank’s responsibility for the impact of its decisions and activities on society and 

the environment, through transparent and ethical behaviour that:  

• is consistent with sustainable development and the welfare of society,  

• takes into account stakeholders’ expectations  

• complies with current legislation and is consistent with international standards and 

practice,  

• is integrated into all of Swedbank’s operations.  

  

Principles governing CSR efforts within the Swedbank group 

The Swedbank group supports the United Nations Global Compact. The principles set 

out in the Compact should be regarded as the basic principles on which this policy is 

based, namely:  

 

Human rights  
1. Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed 

human rights.  

2. make sure that they are not complicit in human rights abuses.  

 

Within the Swedbank group, this means:  

• actively considering human rights aspects in all business activities and avoiding 

engaging in activities that, in any way, disregard human rights,  

 

• Swedbank employees, who play a decisive role in customer contacts, being required to 

meet stringent demands in terms of ethics and business morals -Swedbank also 

implements its own ethical rules that extend beyond applicable legislation and 

regulations. These are described in the group’s Ethics Policy  

 

• equality and diversity being of strategic importance.  

 

Labour standards  
3. Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of 

the right to collective bargaining,  

4. the elimination of all forms of forced and compulsory labour,  

5. the effective abolition of child labour, and  

6. the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.  
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Within the Swedbank group this means:  

• establishing working conditions within Swedbank that are in compliance with the 

above mentioned principles of the Global Compact and with current legislation and 

regulations,  

• actively considering labour standards, when engaging in business, and avoiding 

engagement in any business that disregard labour standards set out in the Global 

Compact.  

 

Environment  
7. Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges,  

8. undertake initiatives to promote greater environmental responsibility, and  

9. encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.  

 

Within the Swedbank group this means:  

• actively promoting greater environmental responsibility in relation to Swedbank’s 

business and conducting business in a manner that considers opportunities and risks 

from an environmental perspective, e.g. credits and investments- this includes climate 

change and related risks,  

• being aware of global environmental issues and Swedbank’s opportunities to have 

both a direct and indirect impact,  

• taking environmental impact into account in the development and provision of 

products and services  

 

Anti-corruption  
10.Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and 

bribery.  

 

Within the Swedbank group this means:  

• working actively against corruption and bribery in accordance with the group’s Ethics 

Policy,  

• working actively against money laundering and terrorist financing in accordance with 

the group’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Policy.  

 

In addition to these principles, the group may ratify further and more detailed 

international agreements.  

 

Towards a long-term sustainable economy 

Swedbank promotes a performance oriented culture, transparent communications, a 

willingness to change and a high level of commitment from all employees. These are 

the core values embodied in Swedbank’s implicit promise to society to minimize harm, 

maximize benefit, build accountability and responsiveness, and to foster and stimulate 

financial growth.  

 

Being an international player, Swedbank recognizes that its actions have an impact on 

all stakeholders – customers, employees, suppliers, partners, non-governmental 

organizations, society, governments and regulators, investors and others, as well as on 

the global environment.  
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With its history in local banking, Swedbank has participated in efforts to develop 

communities for the benefit of residents. This could also be described as actively 

promoting the financial infrastructure necessary for growth.  

 

Swedbank considers CSR a multi-faceted concept comprising different context-specific 

aspects of what is expected of a responsible global corporate citizen.  

 

Within Swedbank, the concept of CSR is considered to embody several important 

issues, each of which is regulated separately. The overall ambition of being a positive 

force in society is achieved through the day-to-day actions of all employees in 

accordance with the core values of the Swedbank group. 

  

CSR issues shall be integrated into the ongoing operations of the Swedbank group. The 

Board of Directors determines the overall principles of corporate governance within 

Swedbank on an annual basis. 

 




