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Bakgrund: Hållbarhetsbegreppet har fått allt större betydelse. I bankvärlden, är det 

inte en fråga om, utan hur ett företag ska arbeta med hållbarhet. För att 

uppnå hållbarhet är det viktigt att förstå hur en strategi måste genomföras, 

ständigt utvecklas och kontrolleras, för att resultaten ska följa i enlighet 

med de strategiska målen. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga Swedbanks löpande arbete med 

hållbarhetsstrategin och beskriva de faktorer som påverkat arbetet. Syftet 

är att öka kunskapen om hur ett stort finansiellt tjänsteföretag kan arbeta 

med hållbarhet för att uppnå strategiska mål. 

 

Metod: För att uppnå syftet har vi arbetat utifrån en deduktiv ansats där teori legat 

till grund för insamlingen av empiriska data. Semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer genomfördes med representanter från olika nivåer i 

fallföretaget Swedbank, vilka utgör basen för det empiriska materialet. 

 

Slutsats: Vi drar slutsatsen att de faktorer som är viktigast i den löpande styrningen 

av hållbarhetsarbetet för tjänsteföretag är: en stark företagskultur som 

bygger på värderingar förankrade I hållbarhet, en tydlig kommunikation, 

en organisationsstruktur som uppmuntrar ansvar och ledarskap som 

inkluderar anställda i beslutsfattandet.  
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Background: The concept of sustainability has gained increasing relevance. In the 

banking world, it is not a matter of if, but how a company should work 

with sustainability. To achieve sustainability it is important to understand 

how a strategy must be implemented, constantly developed and controlled 

for the results to follow in accordance with the strategic objectives. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to identify Swedbank's on going work with its 

sustainability strategy and describe the factors which have affected the 

control to increase knowledge of how a large financial services company 

work with sustainability in order to achieve strategic objectives. 

 

Methodology: To achieve the purpose, we have worked from a deductive approach where 

theory provided the framework for empirical data collection. Semi-

structured qualitative interviews were conducted with representatives from 

various levels of the case study company, Swedbank, and these formed the 

basis of the empirical material. 

 

Findings: We conclude that the factors that are most important for service 

organizations in the continuous control of sustainability are: a strong 

culture which is based on values rooted in sustainability, a clear 

communication, organizational structure that encourages responsibility and 

leadership that include employees in decision making. 
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1	  Inledning	  
	  

En bank kan aldrig bli starkare än det samhälle den verkar i (Swedbank, 2013). 

I detta kapitel beskrivs hållbarhet som en strategi för ett företags engagemang i samhället. 

Hållbarhet är ett brett område med många delar och hållbarhetsstrategier är ofta komplexa 

och tvetydiga. Med detta som utgångspunkt kommer vi diskutera och problematisera 

styrningen av hållbarhetsarbete samt vilka faktorer som påverkar arbetet i bankverksamhet. 

Swedbank har använts som fallföretag och beskrivs utifrån ett ”best praxis”- perspektiv. 

Carina Lundberg Markow, Chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, uttalar sig om att: 

“Swedbank är bäst i klassen inom den finansiella sektorn när det gäller hållbarhet.  Vi har 

till stora delar haft Swedbank som benchmark för vårt eget hållbarhetsarbete” (Swedbank, 

2013 s. 23).  

	  

1.1	  Bakgrund	  

Ett nytt direktiv från EU antogs den 15 april 2014 angående rapportering av icke finansiell- 

och mångfaldsinformation. Denna rapportering bör inkludera information om strategier, risker 

och utfall vad gäller miljöfrågor, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga 

rättigheter, mutor och anti-korruptionsfrågor samt om mångfald i företagets styrelse. 

(European Commission, 2014) Enligt Klettner, Clarke och Boersma (2013) blir 

hållbarhetsbegreppet av allt större relevans. I takt med detta blir arbete för att skapa ramverk 

och principer för hållbarhetsarbete viktigare. Global Reporting Initiative (GRI) och ISO 

26000 har tagit fram vissa breda principer och ramar inom ämnet men företagen får själva 

komma fram till hur de vill implementera dessa principer. Författarna påstår att trots ökat 

antal hållbarhetsstandarder och initiativ innebär styrningen av hållbarhetsarbetet en stor 

utmaning även för företag som anstränger sig för att prestera bra inom området.  

1.1.1	  Hållbarhet	  

Hållbar utveckling som begrepp introducerades av den amerikanske miljövetaren och 

författaren Lester Brown år 1981.  Begreppet fick en internationell spridning 1987 när det 

lanserades av världskommissionen för miljö och utveckling, även kallad 

Brundtlandkommissionen. (FN, 2014) 
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Brundtlandkommissionen skapade följande definition på hållbar utveckling:  

	  

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (United Nations, 

1987 s.37) 

 

I vanligt tal används termen hållbarhet för hållbar utveckling som består av tre dimensioner: 

ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet. (FN, 2014) Då Brundtlandkommissionens 

definition på hållbarhet är något bred har vi valt att använda följande definition för att få en 

tydlig bild av vad hållbarhetsbegreppet betyder inom ett företags verksamhet:  

	  

Hållbarhet refererar till ett företags avsiktliga aktiviteter som inkluderar miljömässig, 

ekonomisk och social hänsyn i verksamheten samt i samverkan med intressenter (Van 

Marrewijk & Werre 2003). Denna definition kommer följas genomgående i rapporten. 

 

1.1.2	  Ekonomistyrning	  

Ax, Johansson och Kullvén (2009, s.17) använder följande definition av ekonomistyrning:  

 

“Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 

vissa ekonomiska mål.”  

 

Av tradition fokuserar ekonomistyrningen på ekonomiska mål av finansiell karaktär men det 

finns en utveckling av ökad betydelse för icke-finansiella mål. Utvecklingen består i att dessa 

mål, så som nöjda kunder och hållbarhet, bidrar till att uppnå de finansiella målen. 

Ekonomistyrningen handlar om att få företagets enheter och medarbetare att arbeta mot de 

gemensamma mål som satts upp för företaget och fokuserar främst på strategigenomförande. 

Strategier finns till för att utgöra de vägar företaget valt för att nå övergripande strategiska 

mål och förverkliga företagets vision. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) Ekonomistyrningen 

innehåller styrinstrument som hjälper ledningen att styra företaget i den strategiska riktningen. 

De fyra grundläggande styrinstrumenten är organisationsstruktur, formella styrmedel, Human 

Resource Management och kultur (Anthony & Govindarajan, 2007).  
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Hahn (2013) skriver att hållbarhetsrelaterade strategier är osäkra, tvetydliga och har ofta en 

långsiktig tidshorisont. Detta medför att strategiernas utförande ofta är svårare att observera 

och mäta än många andra ekonomiska indikationer. Författaren skriver också att många 

företag numera har policys som uttryckligen beskriver företagets ståndpunkt gällande 

hållbarhet. Dessa hållbarhetspolicys utvecklades då företagen insåg att ange hur de i 

allmänhet hade planerat att möta samhällets förväntningar, var till nytta för att hantera både 

interna och externa intressenter.  

	  

Hahn (2013) poängterar att det för att uppnå hållbarhet inte räcker att endast uttrycka vad 

företaget vill uppnå. En strategi måste därför implementeras, ständigt utvecklas och styras för 

att resultatet ska följa i enlighet med de uppsatta målen. Detta innebär enligt Starik et al. 

(1996) samt Hanke och Stark (2009) att företaget upprättar en handlingsplan som innehåller 

en uppsättning konkreta åtgärder med hjälp av regelverk, riktlinjer, rutiner och processer för 

att uppnå mål beträffande strategisk ställning. Utan en organiserad implementeringsprocess 

och val av rätt styrinstrument är det sannolikt att kvaliteten i strategin går om intet.  

	  

1.1.3	  Hållbarhetsarbete	  i	  svenska	  banker	  

Banker är en del av den finansiella sektorn och har stor betydelse för Sveriges ekonomiska 

välfärd. De är en viktig del i samhällets grundläggande infrastruktur och kan ses som motorn i 

den svenska ekonomin. Banker är enligt klassifikation finansiella tjänsteföretag då det inte 

säljer varor utan immateriella tjänster. Bankernas uppgift är att erbjuda pålitliga system för 

sparande, finansiering, betalning, förmedling och riskhantering. Den finansiella är en viktig 

tillväxtbransch som står för omkring fyra procent av landets BNP och sysselsätter över 140 

000 personer. Sverige har många företag inom bankbranschen med främst märks de fyra 

storbankerna Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Dessa banker innehar de största 

andelarna av bankmarknaden och konkurrerar med varandra i något som kan liknas med ett 

oligopol. (Svenska bankföreningen, 2014) 

 

Sveriges banker arbetar aktivt med samhällsansvar och numera är hållbarhet ett vedertaget 

begrepp inom branschen. Bankerna driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och har gjort så i 

flera år. De visar på hemsidor och i hållbarhetsrapporter vad banken bedriver för 

hållbargetsåtgärder inom områdena miljö, samhälle och ekonomi. Inom bankvärlden är det 

inte en fråga om, utan hur ett företag ska arbeta med hållbarhet då det är ett begrepp som 
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anammats av alla företag och är en kritisk åtgärd för att kunna konkurrera på marknaden. 

(Svenska Bankföreningen, 2014) Swedbank är Sveriges enda miljöcertifierade bank och har 

en väl utarbetad hållbarhetsstrategi. Strategin är en så kallad “Triple Bottom Line”- strategi 

vilket innebär att den är uppdelad i huvudområdena ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet (Swedbank, 2014). Swedbank har arbetat olika länge med de olika delarna och 

försöker kontinuerligt följa trender och utveckla mål. För att veta vad som är mest relevant att 

arbeta med, utförs väsentlighetsanalyser där undersökning av omvärld och intressenters 

åsikter görs. (Swedbank, 2013) 

	  

1.2	  Problemdiskussion 	  
I ett samhälle där konsumenter ställer allt högre krav på företags samhällsansvar är 

existensberättigande en ny aspekt som ledande företag behöver beakta för att behålla sina 

kunder. För att företag ska bli socialt accepterade behöver de uppmärksamma de krav som 

ställs från konsumenter och samhället. Olika krav gällande miljömedvetenhet, hållbarhet och 

jämställdhet har fått allt större vikt för företagen när de formulerar sina visioner och 

missioner. (Lowitt, 2011). Företag som helt ignorerar dessa krav står i en svagare position i 

förhållande till sina konkurrenter. Vidare menar Lowitt (2011) att detta beror på att 

konsumenter i dagens informationssamhälle har en hög medvetenhet om vad företagen håller 

på med till en följd av den kommunikations- och mediautveckling som präglar vår 

tid.  Således behöver företagsledare i dagens samhälle eftersträva att få varje del av 

organisationen att vara representabel för företagets varumärke, inte minst de delar av 

organisationen som är företagets kontaktyta till resten av samhället. 

	  

Hahn (2013) förklarar att ett viktigt område som präglar företagets varumärke ligger inom 

hållbarhet och socialt ansvar. Författaren utvecklar sitt resonemang och skriver att det under 

senare år har blivit vanligare med socialt och hållbarhetsansvar i företag men trots denna 

generellt ökande uppmärksamhet varierar metoder kraftigt för hur företagen arbetar med det 

och det finns ingen enhetlig uppfattning om vad hållbarhet omfattar. Det leder till att många 

företag saknar en bra metod för att införa sin strategi. Hållbarhetsstrategier präglas av trender 

i samhället samt vad konkurrenter gör och fokusområden för hållbarhetsarbete varierar 

ständigt beroende på detta. Hahn (2013) påstår att en orsak kan vara att begreppet innehåller 

en stor och varierad uppsättning frågor, allt från klimatförändringar och miljövård till 

mänskliga rättigheter och arbetspraxis. En sådan situation kan leda till att det råder osäkerhet, 
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otydlighet, brist på kunskap och för komplexa utmaningar. Detta gör det svårt för företagen 

att följa ett konsekvent och strategiskt förhållningssätt utan att tappa fokus.  

	  

Många forskare pekar på vikten av att hitta styrsätt som underlättar införandet av komplexa 

strategier som hållbarhetsstrategin (Korhonen, 2004; Porter and Kramer, 2006; Katsoulakos 

and Katsoulacos, 2007). Hållbarhetsstrategin fokuseras på företagets prioriteringsområden, 

vilka förändras i takt med att kraven från samhället förändras. Denna ständiga anpassning 

efter omvärlden ställer krav på företaget att arbeta med styrmedel på ett effektivt sätt för att 

kontinuerligt anpassa organisationen efter nya fokusområden. Företaget bör hitta de delar i 

styrningen som utgör viktiga faktorer för det löpande hållbarhetsarbetet och förändringarna av 

hållbarhetsstrategin.   

	  

Samuelsson (1986) lyfter banker och tjänsteföretag som ett område där 

styrningsproblematiken ofta ligger i att förena hållbarhetsstrategier med 

kärnverksamheten.  Banker kan enligt Samuelsson (1986)  kategoriseras som ett finansiellt 

tjänsteföretag och författaren beskriver att det finns en skillnad mellan att integrera strategier i 

tjänsteföretag gentemot företag som producerar varor. Tjänster kan definieras som 

immateriella och dess värde sitter i de personer som utför dem. I och med att banker anses ha 

en kärnverksamhet som består av att utföra tjänster måste banker arbeta för att införa ett 

hållbarhetstänk hos de personer som utför tjänsterna. För ledningen kan detta innebära 

styrningssvårigheter då personer är mer ogripbara än varor och således svårare att kontrollera. 

I denna aspekt kan Swedbanks verksamhet beskrivas som ”best praxis” i hur ett företag 

utnyttjar sina resurser och mänskligt kapital på ett sätt som gör dem fördelaktiga för 

hållbarhetsstrategin. Swedbank har enligt hållbarhetsredovisningen (2013) ett av Sveriges 

högsta medarbetarengagemang i hållbarhetsarbetet.  

	  

Linda Förare (2014) som är marknadschef på Swedbanks mellersta region berättar hur hon i 

kommunikationen med övriga samhället ofta upplever att företagen gärna vill engagera sig 

mer när det gäller hållbarhetsfrågor, men att det råder en osäkerhet över hur de ska göra det. 

Förare (2014) menar att Swedbank gärna pratar med dessa företag om hur de gjorde, vilka 

fallgropar de gick i och vad de har lärt sig i sitt hållbarhetsarbete. På så sätt kan andra företag 
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börja snabbare med sitt eget arbete, bli mer konkurrenskraftiga och bidra till ett starkare 

samhälle som tänker mer långsiktigt.      

 

Med utgångspunkt i detta har studien som avsikt att skapa en förståelse för hur företaget 

Swedbank gått till väga vid arbetet med hållbarhet och vilka nyckelfaktorer som ligger till 

grund för tillvägagångssättet. Då tillgången på forskningsresultat inom detta område är 

relativt otillfredsställande finns ett generellt intresse för hur ledande företag, som Swedbank, 

använder sina styrfunktioner för att göra organisationen flexibel för komplexa strategier som 

hållbarhet. 

	  

1.3	  Forskningsfråga	  
• Hur arbetar Swedbank löpande med sin hållbarhetsstrategi och vilka faktorer har 

påverkat arbetet? 

	  

1.4	  Syfte	  
Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur arbetet med hållbarhet för att nå 

strategiska mål kan gå till i ett stort finansiellt tjänsteföretag. Detta syfte kan vidare delas in i 

två delsyften: 

• Det första delsyftet är att kartlägga hur Swedbank löpande arbetar för att nå sina 

strategiska hållbarhetsmål.   

• Det andra är att identifiera och beskriva olika faktorer som har påverkat 

hållbarhetsarbetet i Swedbank.  
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2	  Metod	  
 

I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av studien och hur vi uppnår 

syftet. Kapitlet inleds med en förförståelse för att ge läsaren en uppfattning om författarnas 

förkunskaper och ursprunget till valet av forskningsområde. Vidare beskrivs vilken metod och 

forskningsansats som använts.  

	  

2.1	  Förförståelse	  

Att förstå strukturen av förförståelse är att ta itu med frågan om hur våra antaganden skapas. 

Gadamers synpunkter är exakta och otvetydiga; våra förutsättningar härrör från den tradition i 

vilken vi deltar. (Nyström & Dahlberg, 2001) I enlighet med dessa antaganden bör forskaren 

iaktta de olika värdegrunder forskare har när denne ställs inför en studie. Tillvägagångssättet 

för studien bör förklaras och utföras på ett sådant sätt att samma studie går att genomföra av 

en annan forskare, i en annan miljö med samma resultat. (Teorell & Svensson, 2007). 

 

Med hänsyn till dessa grundantaganden har vi iakttagit den påverkan våra egna erfarenheter 

har haft på vår studie. Vi är två studenter på Linnéuniversitetet som studerar vårt tredje år på 

civilekonomprogrammet. Under vår utbildning har vi läst en variation av företagsekonomiska 

kurser. Vårt intresse för CSR i stort har vuxit fram under vår studietid och till vår 

kandidatuppsats var vi eniga om att vi i någon mån ville behandla företags sociala ansvar i 

samhället. Att frågeställningen sedan berörde hur Swedbank arbetar med denna 

hållbarhetsstrategi i koncernen kan härledas till att vi läser till controller och har ett intresse 

för ekonomistyrning i allmänhet och hur man styr en verksamhet för att nå mål och strategier i 

synnerhet. 

	  

2.2	  Fallstudie	  

Valet av undersökningsdesign påverkar den struktur forskare väljer för att samla in data 

(Bryman & Bell, 2005). Fallstudier är en forskningsdesign som syftar till en ingående och 

noggrann studie av ett enda fall. Det kan röra sig om att studera en viss plats, organisation, 

person eller händelse och målet för forskaren är att belysa vad som gör det specifika fallet 

unikt. (Bryman & Bell, 2005). Fallstudier kan utföras på ett unikt fall eller multipla 

organisationer, platser eller personer och Yin (2012) betonar att forskaren bör definiera 
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argument för om en eller flera organisationer har använts i studien. Fördelen med att bedriva 

studier på ett enda unikt fall är att analysen av fallet blir djupare och mer intensiv. Med den 

begränsning gällande tid och omfång en forskare kan ha för sin undersökning är det rimligt att 

anta att analyser i studier med multipla fall blir av grundligare karaktär. (May, 2011). Den 

främsta kritiken till att bara studera ett fall är att studien får en begränsad typ av 

generaliserbarhet, där resultatet inte direkt kan överföras till andra miljöer. Målet för 

forskaren bör dock inte vara att dra slutsatser kring studien som direkt kan påföras till 

liknande objekt och situationer utan att använda studiens teoretiska grundprinciper till att 

påvisa logiska slutsatser som även kan vara passande i andra situationer. Vid studier av ett 

enda fall är det denna typ av generaliserbarhet som kan uppnås. (Yin, 2012) Denna 

generaliserbarhet beskrivs även av Teorell och Svensson (2007) som teoretisk 

generaliserbarhet där forskaren kan anknyta den egna specifika undersökningen till en mer 

principiell frågeställning. 

 

2.2.1	  Swedbank	  som	  fallföretag	  

I studien har vi valt att undersöka Swedbank som fallföretag. Grunden till valet är att 

Swedbank har en väl utvecklad hållbarhetsstrategi och att företaget använder sina kunskaper 

och erfarenheter för att granska och rekommendera hållbarhetsarbete till kunder och andra 

företag i samhället. Att Swedbank kan användas som benchmarking-guide i denna kategori 

styrks även av Folksams hållbarhetschef, Carina Lundberg Markow som beskriver Swedbank 

som “bäst i klassen”. (Swedbank, 2013 s. 23). Då syftet med undersökningen har varit att 

kartlägga Swedbanks tillvägagångssätt som en förebild för andra företag i branschen, har vi 

valt att endast studera Swedbank. Detta medför också att vi får en djupare analys av 

fallföretaget och på så vis en klarare bild av för- och nackdelarna med Swedbanks 

hållbarhetsarbete. Lincon och Guba (1985) menar att ju mer detaljerad en forskares 

beskrivning av en miljö är, desto lättare är det för andra forskare att avgöra om studiens 

logiska resonemang även kan överföras till andra miljöer. Vår uppfattning är att företag inom 

bankväsendet är så lika varandra i karaktär att resultatet av vår studie kan bidra med logiska 

slutsatser och en teoretisk generaliserbarhet som andra svenska banker har nytta av. 

Swedbanks styrning av hållbarhetsarbetet kan i mångt och mycket studeras av dessa 

organisationer, och företagen kan sedan anpassa resultatet till den egna verksamheten.  

2.3	  Undersökningsmetod	  
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Vi har i studien använt en deduktiv metod och kvalitativ ansats. Nedan följer beskrivning av 

begreppen samt motivation till valen och hur vi använt metoderna.   

2.3.1	  Deduktiv	  metod	  

Enligt Bryman och Bell (2005) är deduktion, induktion och abduktion uppfattningar om hur 

förhållandet mellan teori och empiri ser ut. Deduktiv ansats innebär att forskaren genom 

teoretiska överväganden härleder en eller flera hypoteser. Hypoteserna översätts till 

operationella termer och testas med praktiken via empiri. Vid ett induktivt angreppssätt 

genereras nya teorier genom forskning. Det är alltså genom att utföra studier och samla empiri 

som resultatet blir teori. Författarna poängterar att både deduktion och induktion innehåller 

inslag av varandra. Alvesson och Sköldberg (2000) menar att abduktion, den tredje ansatsen 

utgår från empirisk fakta men avvisar inte teoretiska förföreställningar vilket visar att ansatsen 

kan liknas med en växling mellan deduktion och induktion.  

 

Med vår problemformulering och vårt syfte som utgångspunkt valde vi en deduktiv metod för 

vår forskning. Vi var från början överens om att vi ville behandla området CSR. Mycket har 

skrivits inom ämnet men genom att läsa om Swedbank, vilka vi fått tips om att undersöka från 

en kontakt som varit på möte där Swedbank redogjorde för delar av sitt hållbarhetsarbete, 

upptäckte vi att de har en väl utarbetad hållbarhetsstrategi. Vi förde diskussioner om intresse 

och relevans och kom sedan fram till vår problemformulering och vårt syfte. Efter teoretiska 

efterforskningar kring hållbarhetsstrategi och styrning framgick det att forskning på området 

var något bristfällig. Vi skapade oss därför först en teoretisk grund inom hållbarhetsstrategi 

och ekonomistyrnings styrinstrument som underlag för insamling av empiri. Därefter 

analyserades det empiriska materialet i förhållande till den teoretiska referensramen. Syftet 

med studien är att beskriva och få kunskap om hur finansiella tjänsteföretag kan gå tillväga 

vid styrning av sitt hållbarhetsarbete. Genom att studera hur Swedbank arbetar med sin 

hållbarhetsstrategi ser vi hur deras tillvägagångsätt förhåller sig till teorin. 

 

2.3.2	  Kvalitativ	  ansats	  

Det finns två forskningsstrategier vid företagsekonomisk forskning: kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Dessa skiljer sig åt i sambandet mellan teori och forskning, kunskapsteoretiska 

överväganden och ontologiska frågor.  De två strategierna innebär en generell inriktning 

gällande genomförandet av forskningen. (Bryman & Bell, 2005) Kvantitativ forskningsmetod 

betonar kvantifiering vid analys och insamling av data. Den innehåller även ett deduktivt 
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synsätt, naturvetenskapliga modellens tillvägagångsätt och normer samt antar att den sociala 

verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet. Kvalitativ forskningsmetod lägger 

däremot tonvikten vid ord gällande analys och insamling av data. Metoden innehåller även ett 

induktivt synsätt, lägger betoningen på hur individerna uppfattar och tolkar verkligheten och 

anser att den sociala verkligheten är föränderlig och att den skapas av individernas 

konstruerande och skapande förmåga. (Bryman  & Bell, 2005) 

 

Då vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod, där vi inte analyserade våra data med 

datorprogram, var det viktig att formulera en konkret frågeställning och tydligt avgränsa det 

vi ville studera. Vi ville få en djupare förståelse för hur man kan arbeta med en 

hållbarhetsstrategi och vilka styrinstrument som är viktiga. Vi avgränsade studien till 

hållbarhetsarbete inom banker. Det var viktigt för oss att tänka på att välja lämpliga metoder 

för insamling och analys av data. (Bell, 2006) Vi fick överväga hur våra intervjuer skulle vara 

utformade och hur många intervjuer vi behövde göra. Enligt Bell (2006) är det också viktigt 

att forskarna håller sig till de etiska regler som finns för forskning och att de tolkar resultaten 

på ett hållbart sätt. 

 

Vi har använt oss av en öppen studie via genomförande av intervjuer med representanter på 

Swedbank för att studera verkligheten utifrån deras uppfattningar. De deltagande i 

intervjuerna fick frihet att svara på frågorna utifrån sitt eget perspektiv. Därefter gjorde vi vårt 

bästa för att tolka och förstå svaren för att få en så rättvisande bild av intervjurespondenternas 

syn på verkligheten som möjligt. Sedan sammanställdes svaren för att skapa oss en 

övergripande bild av verkligheten.  

 

2.3.3	  Etiska	  Överväganden	  

Enligt Bryman och Bell (2011) kan värderingarna i forskningsprocessen vara orsak för oro. 

Författarna hänvisar till Diener och Grandall (1978) som brutit ner de etiska principerna 

angående näringslivsforskning i fyra huvudsakliga områden: skada för deltagare, brist på 

informerat samtycke, intrång på privatlivet och huruvida bedrägeri är inblandat. 

Skada för deltagare kan innebära allt från fysisk skada till skada på möjlighet till fortsatt 

anställning. Det är forskarens uppgift att bedöma möjligheten till skada och hur stor den i så 

fall skulle bli. (Bryman & Bell, 2011) 
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Bryman och Bell (2011) skriver att brist på informerat samtycke uppstår när otillräckligt med 

information om studien givits till respondenten för att denne ska kunna ta ett beslut om de är 

villiga att delta. Principen säger också att om respondenten vet att den blir tillfrågad att delta 

ska denne även bli informerad om själva forskningsprocessen. 

 

Det tredje området, intrång på privatlivet, relaterar till hur pass tolererat och överseende 

intrånget är. Forskaren får inte inkräkta på respondentens privatliv och måste respektera 

dennes värderingar. Inte ens med ett informerat samtycke avsäger deltagaren inte sin rätt till 

integritet. (Bryman & Bell, 2011). 

 

Bedrägeri uppstår när forskaren presenterar sin studie som något annat än vad den är. Att 

undvika detta är viktigt för att behålla ett gott namn som forskare. (Bryman & Bell, 2011). 

	  

Vi ansåg vår studie ha en låg skaderisk. Då vi i vår empiriska insamling använde Swedbank 

som fallföretag med avsikt att beskriva företaget i positiva ordalag, ansåg vi risken låg att de 

deltagande skulle säga något olämpligt som kunde leda till att de tog skada av att delta i 

intervjun. Innan vi påbörjade varje intervju var vi noga med att presentera vad studien skulle 

innehålla och hur vi ville gå tillväga. Att vara öppen med våra avsikter var ömsesidigt 

gynnande, då respondenterna bättre förstod hur de kunde hjälpa oss i vår undersökning och då 

vi undvek att skapa ett dåligt rykte för oss själva som forskare. Som en del av intervjun bad vi 

alla respondenter presentera sig med namn och position och frågade om det var godkänt för 

oss att publicera detta. Vi såg även till att alla deltagande var medvetna om att de skulle svara 

efter bästa förmåga och att de kunde neka frågor som de kände inkräktade på privatlivet. 

	  

2.4	  Respondenturval	  
Vi har i vårt urval av intervjurespondenter använt en blandning av bekvämlighetsurval och 

snöbollseffekt. Vi intervjuade personer på olika nivåer inom Swedbank, eftersom alla i en 

organisation är delaktiga i hållbarhetsarbetet. Vi valde att börja med kontorschefen här i 

Växjö. Därefter använde vi ett snöbollsurval genom att efter varje intervju be om uppgifter till 

personer intervjurespondenterna ansåg det lämpligt att vi kontaktade för att samla in relevant 

data.  
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2.4.1	  Intervjupersoner	  

• Jenny Lönnroos, miljöchef för Swedbankkoncernen leder en avdelning som arbetar 

operationellt med miljöfrågor. De arbetar konkret och operationellt med de strategier 

som sätts på koncernnivå. Lönnroos har historiskt sätt arbetat med alla frågor inom 

hållbarhet då hon fram till år 2013 var Head of Sustainability Operations i Swedbank 

(Telefonintervju 2014-05-08) 

• Linda Förare jobbar i Swedbanks mellersta region som marknadschef. Hon stöttar 

kontoren och kontorscheferna i regionen i frågor som rör marknad, kommunikation 

och samhällsengagemang. Förare åker både runt bland kontoren och blir inkallad av 

kontoren när det behövs. (Telefonintervju 2014-05-14) 

• Magnus Danielsson är tillförordnad kontorschef i Växjö (Intervju 2014-04-10) 

• Viktor Brännlund, personlig rådgivare i Lessebo (Intervju 2014-05-20) 

• Erik Davidsson, kassör i Lessebo (Intervju 2014-05-20) 

 

2.5	  Datainsamling	  
Vid insamling av data och undersökningsmaterial användes både primära och sekundära 

källor. Vid insamlingen av det empiriska materialet användes primärdata i form av intervjuer 

och sekundärdata i form av hållbarhetsredovisning och Swedbanks hemsida. Vid insamling av 

teori användes endast sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och böcker. 

 

2.5.1	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Primärdata innebär att informationen är inhämtad av forskaren själv ifrån ursprungskällan. 

Detta kan exempelvis ske via intervjuer, observationer eller enkäter. Tillvägagångssättet är 

resurs- och tidskrävande men väldigt användbart då informationen hämtats för den egna 

studiens syfte och därför är av yttersta relevans. (Jacobsen, 2002) 

 

Vårt empiriska material samlades i huvudsak in från intervjurespondenter på vårt fallföretag 

Swedbank. Det skedde genom intervjufrågor där respondenterna fick ge sin bild av hur 

styrningen av hållbarhetsarbetet inom Swedbankkoncernen går till. För att samla in vårt 

empiriska material och besvara vår problemformulering valde vi att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer tenderar att vara mer ostrukturerade än 

surveyintervjuer. Den ostrukturerade formen skapade större flexibilitet då respondenten hade 
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möjlighet att nyansera och bredda sitt svar och det gav oss möjlighet att ställa följdfrågor på 

intressanta uttalanden. (Bryman & Bell 2005). Kvalitativa intervjuer var till fördel för oss då 

vi undersöker respondentens uppfattning om hur hållbarhetsarbetet går till och då vi fick en 

bild av vad intervjupersonen ansåg relevant att ta upp. Alla intervjuer som gjordes spelades in 

för att vi skulle kunna ge en fullständig redogörelse av de utbyten som uppstått under 

intervjun. 

 

Vi valde att använda oss av en semi-strukturerad intervjumetod. Det innebär att vi använde en 

intervjuguide med förhållandevis specifika teman som togs upp under intervjun. 

Intervjurespondenten fick dock fortfarande stor frihet att formulera svaren som denne ville 

och vi hade flexibiliteten att ändra ordningen på frågorna samt lägga till kontrafrågor. (Patel 

& Davidsson 2011). Vi ansåg att semi-strukturerad metod passade vår forskning då vi hade ett 

tydligt fokus på vad vi ville undersöka och den något strukturerade formen ger deltagande i 

intervjun en klarare bild av vad studien består i. (Bryman & Bell 2005). Inför varje intervju 

gjordes en ny intervjuguide med öppna frågor anpassade till respondentens företagsposition 

och potentiella kunskap om företagets hållbarhetsarbete. Dessa intervjuguider återfinns som 

bilagor i slutet av arbetet. Anpassade intervjuguider ansåg vi nödvändigt då vi intervjuade 

personer på olika nivåer inom företaget eftersom de då besitter olika kunskap, dessutom ville 

vi inte skapa oangelägenhet i det fall respondenten kände sig för oerfaren för att svara. 

 

Vid de tillfällen det var geografiskt möjligt genomfördes intervjuerna ansikte mot ansikte. Det 

är det tillvägagångssätt vi föredrar då vi inte går miste om ansiktsuttryck och kroppsspråk 

vilka kan påverka vår tolkning. Det var inte möjligt i samtliga fall på grund av tidsbrist och 

ekonomiska begränsningar, varför intervjun i dessa fall gjordes per telefon. Vissa positiva 

följder av att intervjuerna gjordes över telefon var att vi inkräktade så lite som möjligt på 

respondenternas arbetstid och det underlättade vårt arbete då tid inte behövde läggas på att 

finna ett lämpligt intervju-utrymme (Bryman & Bell 2005). Ett annat argument är att vi ansåg 

det enklare att få en intervjutid över telefon då vi i vår undersökning behövde intervjua 

personer med bra överblick över hela Swedbanks verksamhet, alltså högt uppsatta tjänstemän, 

vilka enligt Bryman och Bell (2005) kan vara svåra att få tag i och än svårare att boka ett möte 

med. 

 

Under alla intervjuer försökte vi vara så neutrala som möjligt och inte ställa ledande frågor. 

Vi försökte dessutom samtala på ett sätt som inte hämmade intervjurespondenten genom att 
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tänka på språk och gester under intervjun. Vi började med stora, öppna frågor för att få ut så 

mycket som möjligt och inte begränsa resonemang hos intervjupersonen. Efter det tog vi upp 

mer detaljerade följdfrågor i de fall vi kände att det var något specifikt vi behövde extra 

information om.  

	  

Vid analys av våra primärdata har vi valt att använda respondenterna från olika nivåers svar 

för att sammanställa en övergripande bild av verkligheten. Vi var inte intresserade av att 

undersöka nyanser och detaljer i åsikter genom personliga berättelser då syftet med studien är 

att ta reda på hur Swedbank som helhet arbetar med sin hållbarhetsstrategi.  

 

2.5.2	  Sekundärdata	  

Sekundärdata syftar till användningen av redan insamlat material. Det betyder att insamlingen 

inte gjordes för den nya studiens ändamål vilket gör att data ofta behöver arbetas om. 

(Bryman & Bell, 2005). En risk med sekundärkällor är förfalskning och felaktig information 

som ökar i takt med att avståndet från informationslämnaren ökar (Patel & Davidson, 2011). 

Detta gör att det är viktigt att vara källkritisk vid användandet av sekundära källor. Enligt 

Bryman och Bell (2005) finns dock flertalet fördelar med sekundärdata då man sparar tid och 

pengar och möjligheten är större att få tag på data av hög kvalitet. 

   

Till vår bakgrund och vårt teoriavsnitt använde vi endast sekundärdata. Data utgjordes av 

vetenskapliga artiklar, litteratur samt rapporter om styrning, strategier och hållbarhet. Även 

vissa internetkällor användes. 

 

Vi använde även sekundära källor i form av Swedbanks hållbarhetsredovisning 2013 samt 

företagets hemsida för att komplettera vår empiri. Genom användandet av dessa källor 

skapades en mer rättvisande bild av hur Swedbank arbetar med styrningen av sitt 

hållbarhetsarbete. Swedbanks hållbarhetsredovisning 2013 är ett dokument som kan liknas 

med ett företags årsredovisning och dokumentet granskas av revisorer. Rapporten tas fram på 

central nivå och visar vad som gjorts, görs och ska göras i avseende av hållbarhetsarbete inom 

företaget. Till nästa år, 2014, har Swedbank planerat att slå ihop hållbarhetsredovisningen 

med sin årsredovisning. Swedbanks hemsida har bidragit med grundläggande fakta om 

företaget och om dess hållbarhetspolicy. Vi ansåg att användningen av dessa sekundärkällor 

har bidragit till att vi kunnat ge en rättvisande bild av verkligheten då vi ökade antalet 
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perspektiv som kunde jämföras med våra intervjurespondenters intervjuer. Genom att addera 

dessa källor till vår empiri avsåg vi öka trovärdigheten och pålitligheten i vår studie.   

	  

2.6	  Kvalitetsdiskussion	  

I vår kvalitetsdiskussion tar vi upp validitet för att beskriva hur vi informerat våra 

intervjupersoner om studiens syfte och hur vi behandlat resultaten av intervjuerna för att 

säkerställa sannolika slutsatser. Kvalitetsdiskussionen tar även upp metod- och källkritik där 

vi diskuterar fördelar och nackdelar med vårt tillvägagångssätt och datainsamlingen. 

	  

2.6.1	  Validitet	  och	  Reliabilitet	  
	  
Denscombe (2002) menar att validitet och reliabilitet utgör den grundval på vilken 

samhällsforskning vilar. Det har tidigare argumenterats för att begreppen endast karaktäriseras 

av kvantitativa undersökningar men författaren menar att denna koppling är föråldrad och att 

det i mångt och mycket är ett begrepp som är av vikt i all forskning. Validitet syftar till att 

forskaren ska uppnå precision med sin studie, i de frågor som ställs och i de förklaringar som 

presenteras. Det gäller för forskaren att försäkra att det ligger en sanning i de slutsatser som 

dras och att forskningen inte är baserad på felaktiga tolkningar. Vidare menar Denscombe 

(2002) att det är viktigt att forskaren är noggrann i sin datainsamling och analys av data, en 

noggrannhet som bland annat kan uppnås genom att forskaren ger tydlig information om 

studien till de undersökningspersoner som deltar i den. Reliabilitet innebär att studien ska ha 

genomförts på ett tillförlitligt sätt, till exempel genom att redogöra för forskarens 

förförståelse. Kvalitetsbegreppen handlar om att forskaren ska kunna beskriva att denne har 

samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. 

 

I vår studie har vår främsta empiriska informationskälla varit kvalitativa intervjuer. Vid dessa 

intervjuer har vi sett till att ge en utförlig beskrivning av undersökningens syfte för att ge 

respondenten insikt i undersökningen och på så vis göra denne mer engagerad att ge så 

utförliga svar som möjligt på våra frågor. Ett svar kan tolkas på olika sätt och för att minska 

risken för feltolkning av våra respondenters svar diskuterade vi våra intervjuer efteråt för att 

se om den uppfattning vi fått som individer överensstämde med varandra. Då vi intervjuade 



	  
	  

	  
	  

16	  

personer på olika nivåer inom företaget var det viktigt att inte låta oss låsas vid en viss åsikt 

då helheten endast kunde beskrivas efter en helhetsanalys av alla perspektiv tillsammans. 

2.6.2	  Metod-‐	  och	  källkritik	  

Genomgående i arbetet har vi antagit en kritisk ställning till de källor som använts för att öka 

kvalitén och trovärdigheten i vår rapport. Vi diskuterade sanningshalt och relevans för 

källorna och i bästa möjliga mån försökte vi hitta liknande argument hos andra författare för 

att skapa triangulering. Kritik mot kvalitativ metod är främst att den inte anses objektiv då den 

i hög grad påverkas av enskilda individers uppfattningar (Bryman & Bell, 2005). Då vi 

intervjuade människor i processen inom det egna företaget inser vi att informationen kan vara 

vinklad till företagets fördel. Med detta i baktanke har vi varit kritiska mot den empiri som 

samlats in och för att öka objektiviteten har vi tydligt redogjort för våra förförståelser vilka 

påverkar vår tolkning av resultaten. 

 

För att förebygga tolkningsfel och missförstånd spelade vi in alla intervjuer som gjordes. 

Metoden var att föredra då möjligheten att lyssna på svaren igen fanns och inga nyanseringar i 

språket missades, vilket kan vara fallet då endast anteckningar vid intervjuer förs. Då 

intervjuer även gjordes per telefon är vi medvetna om att viss kunskap gick om intet. Främst 

då vi inte hade möjlighet att påverka omgivningarna och inte visste i vilken situation 

respondenten befann sig. Vi kunde inte avgöra om intervjupersonen exempelvis befann sig i 

en högljudd omgivning vilket påverkar koncentrationsförmågan. Likaså fanns ingen möjlighet 

att utläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vi ansåg dock att den sakkunskap vi var ute efter 

till tillfredsställande grad kunde inhämtas över telefon och besparingar i tid och kostnad 

metoden innebar, då långa resor med nödvändig övernattning kunde undvikas, motiverade 

metoden. Vi har varit medvetna om att vårt empiriska material inom vissa frågor kan anses 

bristfälligt då vi nekades möjligheten att hålla en intervju med den person som innehar 

strategiskt ansvar för hållbarhet i Swedbank. Mycket information om det strategiska 

förhållningsättet fanns dock att hämta från Swedbanks hemsida och hållbarhetsredovisningen 

för 2013. Den informationen tillsammans med de data vi samlade in från intervjupersoner 

med operativt ansvar var tillräcklig för att besvara vår frågeställning.   

         

Den litteratur som använts har uteslutande kommit från universitetsbibliotekets katalog och 

för att erhålla relevans har främst litteratur från 2000-talet använts. Denna avgränsning 

minskar risken att inkludera föråldrade eller oaktuella teorier i arbetet. Vi använde även till 
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stor del vetenskapligt publicerade artiklar, vi försökte även där ta del av så aktuell information 

som möjligt och använde därför främst publikationer från 2000-talet. Då artiklarna är klassade 

som vetenskapliga har de genomgått en granskning av forskare i respektive ämne och vi anser 

de därför trovärdiga. Både när det gäller litteratur och vetenskapliga artiklar hämtades en stor 

del av informationen på engelska. Språkskillnaden medförde vissa tolkningssvårigheter då 

vissa ord inte har en direkt översättning till svenska, därför har begrepp som Corporate Social 

Responsibility (CSR) inte översatts alls. Många av källorna var internationellt inriktade vilket 

gör att informationen i vissa fall inte är fullständigt relevant då den kanske inte helt lämpar sig 

för svenska företag. Informationen fyller dock en funktion i vårt arbete eftersom den visar den 

senaste forskningen inom området. Att engelskspråkiga och internationellt inriktade källor 

användes var på grund av bristfälligt utbud av svensk litteratur och svenska vetenskapliga 

artiklar inom forskningsområde 

	  

FN:s, ISO:s och Svenska Bankföreningens hemsidor användes i bakgrunden samt teorin och 

vi var medvetna om att informationen kunde innehålla vinklade budskap och särintresse. 

Dock var informationen vi använde sakkunskap som inte skadats av värderingar. Alla är 

större organisationer och dessa granskas för hårt för att uppge felaktig information på sina 

hemsidor. Swedbanks hemsida användes vid insamling av empiri för att beskriva företagets 

verksamhet och hållbarhetsstrategi. Informationen på hemsidan är partisk och har skrivits för 

att belysa företaget positivt. Informationen var ändå ett användbart komplement till vår empiri 

som i huvudsak består av intervjuer (vilka även de är partiska). Swedbanks 

hållbarhetsredovisningen för 2013 har varit en viktig del i den empiriska materialinsamlingen. 

Då redovisningen används som ett verktyg för Swedbank för att se vad som gått bra och vad 

som kan göras bättre anser vi den vara relativt opartisk. Hållbarhetsredovisningen kan liknas 

med en årsredovisning och granskas av auktoriserade revisorer vilket höjer trovärdigheten på 

rapporten.  

	  

  



	  
	  

	  
	  

18	  

Strategi 

Påverkande 
faktorer för 
hållbarhet 

Styr-
instrument 

3	  Referensram	  för	  arbete	  med	  hållbarhetsstrategi	  
 
Vi inleder detta kapitel med en presentation av valda teorier för att tydliggöra utifrån vilka 

grunder vi valt vår teoretiska referensram. Avslutningsvis presenteras en modell för den 

teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen ligger till grund för kommande 

empiriavsnitt samt analys.  

 

3.1	  Presentation	  av	  teoretisk	  referensram	  	  
Den teoretiska referensramen utgår från tre block 

vilka tillsammans bildar grunden för ett 

hållbarhetsarbete (se figur 1). Det första blocket 

utgörs av teorier gällande strategi där 

hållbarhetsstrategi och ”Triple Bottom Line”- 

strategi presenteras. Det andra blocket utgörs av de 

styrinstrument vilka är relevanta vid 

implementeringen och det kontinuerliga arbetet 

med strategier. Det tredje, och sista blocket, berör 

de faktorer som främst påverkar hållbarhetsarbetet.  

 

 3.2	  Strategi	  
Anthony och Govindarajan (2007) skriver att företagets strategi beskriver hur företaget ska 

arbeta för att uppnå affärsidén. Organisation och styrmedel ser olika ut och ska väljas utifrån 

den specifika strategins behov. Ax, Johansson och Kullvén (2009) skriver att stora företag 

ofta har flera olika strategier för olika verksamhetsinriktningar. Strategierna kan även variera 

beroende på organisatorisk nivå. De vanligaste strategiformuleringarna baserat på 

organisationsnivå är: koncernstrategi, affärsområdesstrategi, divisionsstrategi, 

affärsenhetsstrategi och funktionsstrategi. För att arbeta med strategier används 

verksamhetsplaner vilket innebär att huvudmål bryts ner i delmål och handlingsplaner och 

riktlinjer skapas för att arbeta med strategin i verksamheten. Delmålen kan vara såväl 

finansiella som icke-finansiella och formuleras med utgångspunkt att de ska leda till att de 

strategiska målen uppfylls. (Ax, Johansson och Kullvén, 2009) Hahn (2013) betonar vikten av 

stort engagemang och en företagskultur med integrerade värderingar för hållbarhet för att 

kunna hantera sociala och miljömässiga frågor i den strategiska planeringen.  

Figur 1 
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3.2.1	  Hållbarhetsstrategi	  

Hahn (2013) skriver att en hållbarhetsstrategi är en koncernstrategi och gäller för hela 

företaget. Strategiutformningen och utvecklingen börjar med interna och externa granskningar 

för att kartlägga företagets omgivning. Detta inkluderar att samla in och analysera information 

från den naturliga, ekonomiska, tekniska, politiska, juridiska, och sociala miljön samt från 

interna intressenter. Företagen granskar även processer och resurser. Granskningarna görs för 

att upptäcka organisatoriska åtgärder som eventuellt bör göras, samt för att upptäcka trender.  

	  

Nästa steg är att utforma vision och mission så att de är anpassade för hållbarhet och för att 

integrera begreppet i hela verksamheten. Företags vision och mission (formulering av vad 

företaget vill åstadkomma och hur) är viktiga i ett hållbarhetssammanhang eftersom företaget 

hanterar meningsskiljaktiga intressenters förväntningar, konkurrensutsatta miljöer, 

affärsstrategier och så vidare. Då företag har limiterade resurser bör hållbarhetsstrategin 

utformas efter vad företaget vill och kan uppnå. Hahn (2013) skriver att organisationens 

mission operationaliseras genom att utveckla mål, det vill säga att sätta upp ett antal mätbara 

mål. Epstein och Roy (2001) beskriver dock att hållbarhetsrelaterade strategier ofta är 

utvecklade på lång sikt och att de ofta är kopplade till hög osäkerhet och tvetydighet, vilket 

gör det svårt att mäta effekten av dessa strategier. Hahn (2013) skriver att målen slutligen 

måste föras in i övergripande strategier för att svara på frågan hur organisationen ska hantera 

förväntningar och uppnå hållbarhetsmålen. 
	  

3.2.2	  Hållbarhetsstrategi	  enligt	  “Triple	  Bottom	  Line”	  

John (2012) skriver att en hållbarhetsstrategi delas in i tre kategorier: ekonomisk, miljömässig 

och social hållbarhet. Dessa bildar en så kallad “Triple Bottom Line”- strategi.  Kleindorfer, 

Singhal och Wassenhove (2005) använder “Triple Bottom Line” som ett brett perspektiv där 

hållbarhetsarbetets tre kategorier integreras i företagskulturen, strategin och verksamheten. 

John (2012) förklarar vidare att uppdelningen förenklar arbetet då det hjälper till att bryta ner 

det annars så övergripande begreppet genom att mål kan sättas inom respektive kategori. 

Författaren menar att det fortfarande är svårt att formulera och genomföra en “Triple Bottom 

Line”- strategi. Utmaningarna är många och komplexa och författaren lyfter fram vikten av att 

hållbarhetsarbetet måste bli en del av företagets kultur och införas i den dagliga 

arbetsprocessen med hjälp av rätt styrinstrument. 
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3.3	  Styrinstrument	  
Anthony och Govindarajan (2007) skriver att det finns fyra verktyg som använd vid styrning 

mot strategiska mål:  

• Organisationsstruktur där företaget specificerar roller, rapporteringsrelationer och 

ansvarsfördelning. 

• Kultur som innebär gemensamma värderingar, attityder och normer som styr 

beteendet. 

• Formella styrsystem innehåller formella styrmedel vilka innefattar planering, 

koordinering, mätning och influering. 

• Human Resource Management omfattar val, träning och utvärdering av personal.  
 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) syftar till att styrsystem inte får motverka varandra och att 

det är styrsystemens syfte att deras medel ska hjälpa till att styra organisationen mot 

strategiska mål för att kunna uppnå företagens visioner och utföra affärsidén på önskat sätt. 

John (2012) hävdar att formulering och arbete med en hållbarhetsstrategi kräver stora 

investeringar från styrelsen och ledningen, och dessutom arbetstid samt andra resurser. 

Författaren menar vidare att ju större motstånd mot förändring organisationen möter desto 

längre tidsram och ytterligare resurser krävs för att få en organisation att röra sig mot den nya 

riktningen. 

	  

3.3.1	  Organisationsstruktur	  

Enligt Simons (2000) inför ledningen en organisationsstruktur för att underlätta arbetsflöden, 

alltså det fysiska flödet av material och information samt för att fokusera uppmärksamhet, 

alltså riktningen på var de anställda fokuserar tid och energi. Författaren skriver också att de 

flesta organisationerna skapar en bild eller karta över sin organisation. Detta för att förenkla 

för medlemmar att förstå hur personer och resurser är fördelade samt för att förstå vem som är 

ansvarig för aktiviteter och rapportering och vem som ska ta emot informationen.  

	  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) finns organisationer i alla former och skepnader, det 

går dock att gruppera dem efter tre huvudkategorier. Den första är funktionsorganisation där 

varje chef är ansvarig för en speciell funktion som produktion eller marknadsföring. Den 

andra är matrisorganisation där funktionella enheter har dubbla ansvarsområden. Sista 
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kategorin är divisionsorganisation i vilka divisionscheferna ansvarar för aktiviteterna i den 

egna affärsenheten. Affärsenheten fungerar delvis som en oberoende del av företaget.  

	  

3.3.1.1	  Ansvarsenheter	  

Atkinson et.al (2012) beskriver en ansvarsenhet som en organisationsdivision där det finns en 

chef som kan hållas ansvarig. Olve och Samuelson (2008) påstår att när en enhet är ansvarig 

för en viss affärsverksamhet, men det är överordnade enheter som svarar för det kapital som 

ställs till förfogande, speglas enheten bäst av sitt resultat. En sådan enhet kallas en 

resultatenhet och innehar ett resultatansvar, det innebär att enheten svarar för sina egna 

intäkter och kostnader även om den inte är en egen juridisk person. Anthony och 

Govindarajan (2007) betonar vikten av att ett sådant ansvar innebär att ansvarig person måste 

ha tillgång till all relevant information som krävs för att fatta rationella beslut och det måste 

finnas ett mätsystem för effektiviteten av de beslut som görs. Vidare skriver författarna att 

decentralisering av ansvar i och med resultatenheter bidrar till decentraliserat beslutsfattande. 

Decentraliseringen gör det också enklare för företaget att ta vara på humanitära resurser då 

motiverade och tränade medarbetare får utrymme att använda sin förmåga genom ökat ansvar. 

Även kvalitén på besluten ökar i och med decentralisering på grund av snabbare beslutsvägar 

och att besluten fattas av chefer närmast det berörda området. Anthony och Govindarajan 

(2007) skriver att flytta beslutsfattandet närmare det operativa också leder till att ledningen 

kan fokusera på större frågor än den dagliga driften samt utveckla strategin för att nå 

långsiktiga mål och leva upp till företagets vision.  

	  

Adolphson (1998) skriver också om rapporteringens vikt vi decentralisering. I varje 

organisation ska ledningen noggrant fastställa vilka rapporter som ska finnas för att få fram 

önskvärd information. Det är viktigt att strukturen på rapporten klargör rapportens namn, vad 

rapporten ska innehålla, när den ska framtas, vilken period den omfattar, ansvar för dess 

upprättande och vem som ska motta rapporten. Exempel på rapporter som görs är 

resultatrapport, investeringsrapport, personalrapport och hållbarhetrapport. Dessa rapporter 

tas emot på högre nivå som sammanställer nya rapporter. Detta bildar rapporteringsvägar 

genom företaget som varierar beroende på organisation och rapporttyp. Rapporterna är viktiga 

för att kunna följa upp arbetet då ledningen vid decentralisering måste förlita sig mer på 

medarbetarna.  
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3.3.2	  Att	  styra	  med	  kultur	  och	  ledarstil	  

Alvesson (2009) beskriver organisationskultur som en definition av hur man gör saker och 

ting inom företaget. Författaren menar att en företagskultur kan ses som en byggsten i hela 

organisationsstrukturen och att den utgör en grund för hur man tolkar och anammar visioner 

och idéer som etableras på högsta nivå inom organisationen. Hur tolkningar görs av individer 

i företaget kan också härledas till vilken ålder, vilket kön, vilka intressen och vilken roll 

individerna har på företaget. Hofstede et al. (1990) hävdar att det är sådana individuella 

skillnader som gör det svårt att försöka urskilja normer eller värderingar som är gemensamma 

för hela organisationen. McEwan (2001) tar upp interna faktorer inom kulturen, så som: 

gemensam tilltro, en delad värdegrund, normer av beteenden och allmänna antaganden. 

Kultur är en otroligt viktig aspekt i det avseende att den kan förklara varför två identiska 

formella styrsystem, till exempel strategier, kan fungera så annorlunda i olika organisationer.  

	  

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att organisationskultur utformas och influeras i stor 

grad av ledare på olika nivå i organisationen. En chefs personlighet och sätt att bemöta sina 

underordnande formar de anställdas attityder och inställning till de direktiv som ges. 

Författarna menar att den interna faktorn som har störts påverkan på företagets 

ekonomistyrning är chefernas ledarstil och att organisationen kan ses som en förlängd skugga 

av de personer som leder den. Vidare menar författarna att det är upp till ledarna att 

förespråka en attityd som underlättar för styrningen. Van Marrewijk (2003) förklarar att 

framgångsrikt hållbarhetsarbete utgår från att ledningen utvecklar ett klimat där tillit, respekt 

och hängivenhet är kärnan detta då organisationer vill fortsätta att förbättra sin kvalité 

kommer i slutändan att tvingas anta en mer social ledarstil för att röra sig mot en högre grad 

av hållbarhet.  

	  

Barker (1998) pekar på att kulturen, från ett styrperspektiv, tagit skepnad som en önskan hos 

företagsledningar att vinna samtycke och väcka engagemang hos medarbetarna för att skapa 

en kåranda som kan begränsa människors motspänstighet i arbetet. Vidare menar författaren 

att flertalet managementpraktiker försöker forma de anställdas subjektivitet med hjälp av 

kultur och styrning. Organisationskulturen föreskriver normdefinierande ledningstekniker 

som framkallar rutiner och leder till en medvetenhet hos de anställda. Epstein, Buhovac och 

Yuthas (2010) samt Baumgarten (2009) beskriver ett annat perspektiv på diskussionen och 

belyser ledarskapskompetens och företagskultur som de faktorer som är mest begränsade för 



	  
	  

	  
	  

23	  

att framgångsrik styra företagen mot satta hållbarhetsmål. De menar att många företagsledare 

inte lyckats integrera hållbarhetsmål med resten av företagets strategier och mål, och på så vis 

inte heller lyckats få några mätbara resultat av företagets hållbarhetsstrategi då detta område 

isolerats från resten av verksamheten.  

	  

3.3.3	  Formella	  Styrsystem	  

Formella styrsystem kan delas upp i produktkalkylering, budgetering, internredovisning, 

standardkostnader, internprissättning, prestationsmätning, belöningssystem och 

benchmarking. Följande teoriavsnitt berör de styrmedel som är relevanta för ett företags 

hållbarhetsarbete. 

 

3.3.3.1	  Belöningssystem 

Ett sätt för att motivera anställda till att försöka nå ett företags mål är att koppla in ett 

belöningssystem. Via ett belöningssystem kan motivationen att uppnå budget och andra mål 

öka. Det finns både finansiella och icke-finansiella belöningar. Belöningssystem kan 

inkludera allt från lön till möjlighet till mer ansvar och bekräftelse. Ju längre tid det går 

mellan agerande och feedback desto mindre blir effekten av uppmuntran en belöning kan ge. 

För att förhindra för långa mellanrum innebär det att en kontinuerlig utvärdering av 

aktiviteterna bör göras. Att använda icke-finansiella mått för belöning kan vara viktigt på 

längre sikt och speciellt i de fall kvalitet i prestationer är svårt att mäta. Det krävs att 

överordnade i organisationen är uppmärksamma och hela tiden kräver utvärderingar och 

mätningar av prestationerna. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

	  

3.3.3.2	  Budgetering	  	  

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att en budget kan beskrivas som ett viktigt verktyg 

för att på kort sikt planera och kontrollera en organisation. En verksamhetsbudget sträcker sig 

vanligtvis över ett år och innehåller planerade intäkter och kostnader. En budget visar ofta 

hela företaget och kan sedan brytas ner per affärsområde eller avdelning. Enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2009) är det vid analys av budget och utfall viktigt att tänka på vad 

som har påverkat företaget. Både ett negativt och positivt utfall kan härledas utifrån att utfallet 

visar en förändring i volym eller pris som tas fram i en avvikelseanalys. Författarna menar att 

en negativ avvikelse uppkommer exempelvis när utfallet för en viss kostnad har blivit högre 
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än budgeterat. En analys är därmed viktigt för att ta reda på orsaken samt för att ha möjlighet 

att justera denna i framtiden. Syftet med budgetuppföljning är många, bland annat: att ge 

underlag för nya budgetar, analysera avvikelser för åtgärder, utkräva ansvar för avvikelser, ge 

information och diskussionsunderlag och vara grund för belöningssystem. 

	  

3.3.3.3	  Benchmarking	  

Ax, Johansson & Kullvén (2009) skriver att benchmarking under de senaste åren blivit en 

vanligt förekommande metodik hos västerländska företag. Benchmarking handlar om att göra 

jämförelser, att låta sig inspireras, att lära av andra och ta efter andra i syfte att förbättra den 

egna verksamheten. Företagen kan antingen ta efter dessa idéer och processer direkt eller 

anpassa dem efter det egna företagets situation. Frågor som är centrala inom begreppet 

benchmarking är vad som utmärker framgångsrika företag, i vilka avseenden företagets 

verksamhet kan förbättras och hur företaget inte ska göra. I benchmarking riktas intresset inte 

mot hela verksamheten utan istället ställs ett eller flera specifika objekt i fokus. Dessa objekt 

kan till exempel röra funktioner i verksamheten, utformning, belöningssystem, utbildning 

eller strategier. Vidare skriver författarna att benchmarking delas in i olika kategorier baserat 

på dess karaktär. Funktionsinriktad, eller allmän, benchmarking antar ett externt perspektiv 

där intresset riktas mot företag som i något avseende anses vara framstående, så kallade bäst i 

klassen-företag. Vid funktionsinriktad benchmarking ligger intresset oftast på funktionsnivå 

och berör bland annat ämnen som administration, försäljning eller implementering. En annan 

kategori av benchmarking är konkurrensinriktad benchmarking där man, som namnet 

avslöjar, sätter företagets konkurrenter i fokus. Fördelarna med denna metodik är att det finns 

stora möjligheter att överföra prestationer då verksamheterna som jämförs är av lika karaktär. 

Dessutom kan prestationsskillnader mellan det egna företaget och det konkurrerande företaget 

identifieras.  

	  

3.3.3.4	  Prestationsmätning	  

Simons (2000) skriver att för att arbeta utifrån företagens strategier måste cheferna förlita sig 

på medarbetarnas insats och initiativ. Det är därför av yttersta vikt att medarbetarna har en 

klar bild av vilka målen är och vad de innebär. I och med att organisationen växer, blir 

kommunikationen av dessa mål svårare. Med hänsyn till detta poängterar författaren vikten av 

kontroll och mätning av de prestationer som utförs för att ha koll på hur väl målen uppnås. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) väljer ledningen de mått som bäst representerar 
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företagets strategi. Smith (2005) menar att betydelsen av icke-finansiell information har ökat 

de senaste åren och beskriver att för en organisation är den optimala kombinationen av icke-

finansiella indikatorer starkt förenade med företagets mål. Anthony och Govindarajan (2007) 

menar att måtten kan ses som nutida och framtida framgångsfaktorer och om de förbättras har 

strategin genomförts framgångsrikt. Prestationsmätningssystemet är alltså en mekanism för att 

öka sannolikheten att organisationen uppfyller sina mål. Jääskeläinen och Sillanpää (2013) 

påstår att det enklaste sättet att undvika problem med prestationsmätning är att informera 

personal om mätsystemet och dess användande samt testa systemet i praktiken. Tekniken för 

prestationsmätning ställer också krav på att det måste finnas ett passande informationssystem.  

	  

Utöver daglig tillsyn av verksamhetens hållbarhetsansvar bör recensioner utföras i lämpliga 

intervall för att se om företaget uppnår sina målsättningar och identifiera nödvändiga 

förändringar i program och processer. Genomgångarna ska innehålla prestationer från 

kärndelarna av hållbarhetsarbetet och resultat från tidigare recensioner för att mäta 

måluppfyllelse och utveckling. De bör också omfatta granskning av aspekter som inte är lika 

lätta att mäta, till exempel attityder till hållbarhet, integrering i hela organisationen och 

efterlevnad av principer, värdeuttalanden och praxis. (ISO, 2009) 

	  

3.3.4	  Human	  Resource	  Management	  	  

Human Resource Management syftar till att styra och leda organisationen och de individer 

som verkar inom den, bland annat genom lärande och kompetensuppbyggnad. Clegg, 

Kornberger och Pitsis (2007) beskriver organisatoriskt lärande som exponering till kunskap. 

Företag kan uppnå ständig förbättring av sin kunskapsspridning genom att inte bara låta de 

personer som innehar maktposition veta vad som pågår. Övriga medlemmar i organisationen 

kan sitta på kunskap eller förslag om bättre sätt att göra saker och genom att integrera dem i 

förbättringsarbetet kan företag utvecklas snabbare. Organisationen som helhet kan lära sig 

outsagda kunskaper, genvägar och konkreta erfarenheter som inte delas av alla individer inom 

organisationen genom att sprida kunskap.  

	  

Enligt Clegg, Kornberger och Pitsis (2007) kan kunskap även vara det största hindret för 

ytterligare lärande. Författarna menar att individer som tycker sig kunna något inte är lika 

benägna att utveckla sin kunskap inom ett visst område. Vidare beskrivs detta som ignorans 
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och arrogans i kunskapsutvecklingen hos de anställda, vilket många stora företag lider av. I 

detta avseende gäller det att hitta drivkraften bakom lärande. Författarna menar att företag kan 

hitta denna drivkraft hos enskilda individer genom att göra dem delaktiga i beslutsprocesser 

som berör den dagliga verksamhet där de själva är del i. Detta skapar ett incitament för 

samtliga anställda att vara delaktiga, reflektera över förbättringsmöjligheter i verksamheten 

samt driva sin egen kunskapsutveckling framåt.    

	  

John (2012) menar att den formellt uttalade hållbarhetsstrategin och de strukturer som ligger 

till grund för att arbeta med den inte alltid är tillräckligt för att se till att alla beslut som tas i 

organisationen främjar hållbarhetsutvecklingen. Författaren betonar vikten av att ständigt 

utbilda personalen men även det ansvar som ligger på den högre förvaltningen att 

kommunicera ut ett hållbarhetsbudskap för att få anställda att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i 

alla beslut de tar. 

	  

3.4	  Hållbarhet	  och	  dess	  påverkande	  faktorer	  
Varje organisation bör välja sin egen specifika ambition och sitt förhållningssätt till hållbarhet 

som svar på de omständigheter i vilka organisationen opererar och de faktorer som påverkar 

organisationen. (Van Marrewijk & Werre, 2003) Det finns ett antal standarder och 

påverkansfaktorer som influerar företaget i sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global 

Reporting Initiative (GRI), International Organization for Standardization (ISO) och olika 

intressenter men även typen företag (Hahn, 2013). 

	  

3.4.1	  GRI	  

Global Reporting Initiative (GRI) erbjuder riktlinjer och principer för hållbarhetsrappotering. 

De menar att fastställda principer är grundläggande för att skapa insyn kring 

hållbarhetsrapportering och bör därför tillämpas av alla organisationer när de upprättar en 

hållbarhetsredovisning. Principerna är uppdelade i två grupper: principer för att definiera 

rapportinnehållet och för att definiera rapportkvalitet. Dessa principer för innehållet guidar 

beslut för vad som ska vara med gällande organisationens aktiviteter, påverkan samt de 

materiella förväntningar och intressen företagets intressenter har. Principerna för att definiera 

rapportkvalitet ger vägledning i besluten för att säkerställa kvalitet och hur den ska 
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presenteras. Kvaliteten är viktigt för att göra det möjligt för aktörerna att göra sunda och 

rimliga bedömningar av prestationer och ta till lämpliga åtgärder. (GRI, 2013) 

	  

3.4.2	  ISO	  

ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan. Nationella standardiseringsorgan utgör 

ISO-medlemskapet och de olika organen representerar ISO i deras land. ISO 26000:2010 

(ISO-standarder för hållbarhet) ställer inte krav utan ger i stället vägledning vilket innebär att 

det inte kan utgöra ett certifikat likt en del andra kända ISO-standarder. Vägledningen består i 

att hjälpa till att klargöra vad socialt ansvar innebär. De hjälper även organisationer att 

översätta principer till effektiva aktiviteter och delar bästa praxis gällande socialt ansvar. De 

riktar sig mot alla typer av företag oavsett storlek, lokalisering eller verksamhet. Standarderna 

har internationellt konsensus då representanter från regeringar, icke-statliga organisationer, 

industrin, konsumentgrupper och fackliga organisationer från hela världen deltagit vid 

utvecklingen av standarderna. (ISO, 2014) Hahn (2013) skriver att ISO 26000 är mer givande 

för nybörjare av hållbarhetsarbete och alltså inte lika relevant för företag som kommit en bit i 

arbetet. Författaren skriver också att standarderna har diskuterats flitigt bland utövare men 

sedan 2010, då standarden publicerades, har endast några få fackgranskade vetenskapliga 

artiklar publicerats om ISO 26000 och ännu färre om organets funktionalitet.  

	  

3.4.3	  Finansiellt	  tjänsteföretag	  

Ax, Johansson och Kullvén (2009) skriver att valet av styrmedel beror till stor del på 

företagets karaktär. Anthony och Govindarajan (2007) påpekar att det finns ett flertal punkter 

på vilka styrningen av tjänsteföretag skiljer sig från styrningen av tillverkande företag: 

 

• Tjänster kan inte bevaras eller lagras. De skapas och förbrukas i den stund de utförs.  

• Tjänster är ogripbara. På grund av detta finns det svårigheter i att mäta och kontrollera 

kvalitén i det företaget gör. 

• Tjänsteföretag är beroende av arbetskraft för att bedriva sin kärnverksamhet. 

Verksamheten kan inte automatiseras. 

• Verksamheten i finansiella tjänsteföretag berör flera olika segment, så som sparande, 

utlåning och fondförvaltning.  
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3.4.4	  Intressentrelationer	  

En ytterligare faktor som påverkar företagets hållbarhetsarbete är intressenternas påverkan på 

företaget. Intressenter syftar bland annat till företagets ägare, kunder, fackföreningar, 

leverantörer, konkurrenter, anställda, staten, politiska grupper och aktivistgrupper. Grunden 

för att bli betraktad som intressent är att företagets åtgärder påverkar en, men att man själv 

också kan påverka företaget. (Freeman 1984) Friedman och Miles (2006) använder begrepp 

som att påverka och influera när de beskriver intressenternas relation till företaget. Författarna 

beskriver hur det gäller för företagets ledning att hitta en balans mellan de olika 

intressenternas påtryckningar för att göra alla så nöjda som möjligt. Företag existerar för att 

fylla en nytta för intressenterna och deras intresse ligger i att företaget ska skapa ett egenvärde 

för dem.  

 

Friedman och Miles (2006) beskriver ett antal principer företagets ledare behöver beakta 

gällande intressenter: 

• Ledare ska uppmärksamma och aktivt bevaka intressenternas intressen.  

• Ledare bör lyssna på och kommunicera med intressenterna för att få en uppfattning om 

vad de anser vara av betydelse, och även om de har något att bidra med.  

• Ledare bör samarbeta med andra entiteter, såväl privata som offentliga. 
 

För att få kvalité i kommunikationen mellan företag och intressenter föreslår Strong, Ringer 

och Taylor (2001) ett par kritiska faktorer: respektive part bör ha en vilja att lära från varandra 

och timingen i feedback är viktigt för att väcka engagemang hos intressenterna. 

	  

I ISO 26000:s rapport Guidance on Social Responsibility står det att en organisation kan utöva 

sitt inflytande över andra för att förstärka positiva effekter för hållbarhet, för att minska 

negativa effekter eller av båda anledningar. En hög nivå av inflytande motsvarar ett stort 

ansvar för att utöva detta inflytande. Ju högre risken för negativa effekter är, desto högre är 

graden av ansvar för att minimera dessa konsekvenser. Inflytande kan utövas på olika sätt, 

bland annat genom att sätta avtalsbestämmelser och incitament, dela kunskap och 

information, genomföra gemensamma projekt, åta sig ansvarsfullt lobbying och använda 

medierelationer samt främja god praxis och bilda partnerskap. (ISO, 2009) 
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3.5	  Sammanfattande	  teoretisk	  modell	  för	  referensramen	  
Avslutningsvis presenteras en sammanfattande modell för den teoretiska referensramen (se 

figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modellen illustreras företaget, som en del av samhället, där företagets strategi påverkas 

externt av standarder och intressenter. Företagets strategi påverkas även av interna faktorer, 

bland annat företagstyp och strategityp. Strategin formuleras av företaget utefter trender och 

krav från omvärlden och de interna faktorerna påverkar genomförandet av strategin i 

organisationen.  

 

I implementeringsprocessen arbetar företaget med sin kultur genom värderingar och ledarstil, 

formella styrsystem genom belöningssystem, prestationsmätning, benchmarking och 

Figur 2 
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budgetering. Organisationsstruktur används genom ansvarsfördelning och Human Resource 

Management utgör styrinstrument genom utbildningar, kompetensuppbyggnad och lärande. 

Samma styrmedel som används för att implementera strategin i organisationen används sedan 

för att arbeta kontinuerligt med strategin för att möta utveckling och nya mål. Valet av hur 

företaget använder dessa styrinstrument för att arbeta med sina strategier påverkar utförandet 

och måluppfyllelsen.  
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4	  Swedbanks	  arbete	  med	  hållbarhetsstrategi	  
	  

I följande kapitel presenteras den insamlade empirin från fallföretaget Swedbank. Materialet 

kommer från de semi-strukturerade intervjuer som gjorts med representanter från olika 

nivåer i fallföretaget samt hållbarhetsredovisningen från 2013. Presentationen bygger på 

studiens teoretiska referensram men antar även en följd som är logisk för fallföretaget som 

helhet. Avslutningsvis ges en sammanställning av de viktigaste delarna av kapitlet. 

	  
4.1	  Om	  Swedbank	  
Swedbank är tryggt förankrat i den svenska sparbankshistorien. Bankens gemensamma 

historia sträcker sig så långt tillbaka som 1820 då den första sparbanken bildades i Göteborg 

efter europeisk förebild. År 2006 i april beslutade årsstämman att koncernen skulle komma att 

ta det gemensamma namnet Swedbank. Lagligt trädde namnbytet i kraft den 8 september 

samma år. Swedbank är nu Sveriges största bank till antalet kunder. Företaget har drygt 600 

000 organisations och företagskunder, samt 8 miljoner privatkunder. Det innehar också 

ledande ställning på hemmamarknaderna i Estland, Lettland och Litauen. Banken har även 

kontor i Norge, Danmark, Luxemburg, USA och Kina för att stödja sina kunder runt om i 

världen och för att öka sin tillgänglighet. (Swedbank, 2014) 

	  

Swedbanks vision: “Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: Swedbank 

– beyond financial growth.” (Swedbank, 2014) 

 

Swedbanks syfte: “Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och 

företagen.” (Swedbank, 2014) 

 

Swedbanks värderingar: “Öppen, enkel och omtänksam” (Swedbank, 2014) 

	  

Öppen syftar till att företaget vill hålla en öppen relation till intressenter där det agerar som en 

ärlig, pålitlig, rak och transparent partner och där alla ska känna sig välkomna och trygga. 

Swedbank anser sig tro på utveckling och är öppna för nya idéer, människor och sätt att tjäna 

kunder och samhälle. Med enkel, menar företaget att deras tjänster och medarbetare ska vara 

enkla att få tag på och lätta att förstå.  
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De menar att anpassa råd efter kundens behov samt erbjuda ekonomiska verktyg som 

kunderna behöver för att handskas med möjligheter och utmaningar i livet. Att vara 

omtänksam är att företaget gör allt efter kundens behov. Swedbank sätter ära i att hålla vad de 

lovar och är dedikerade sina uppdrag, med hjälp av hjälpsamma och pålitliga medarbetare. 

Företaget vill hjälpa sina kunder att på ett hållbart sätt nå sina mål och fatta välgrundade 

beslut. (Swedbank, 2014)  

	  

4.2	  Swedbanks	  Hållbarhetsstrategi	  

Swedbanks hållbarhetsstrategi tas fram på central nivå. Det är företagets hållbarhetschef som 

leder arbetet och har det strategiska ansvaret. Strategin utgår från företagets vision, syfte och 

värderingar och målet är att möjliggöra för samhälle, företag samt människor att växa och att 

göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Strategin har delats in i huvudområden för att integreras i 

verksamheten: ekologisk, social och finansiell hållbarhet. De tre huvudområdena delas sedan 

upp i en rad delområden som tar upp det som är av relevans för Swedbank att arbeta med. För 

att fastställa att de frågor som tas upp är relevanta gjorde Swedbank 2013 en 

väsentlighetsanalys, med hänsyn till att omvärlden ständigt förändras. I väsentlighetsanalysen 

utfördes först en omvärldsanalys som baserades på förändringar i riktlinjer, regelverk, trender 

samt frågor som drivs av granskande organisationer, ideella organisationer och media. 

Analysen genererade ett fyrtiotal relevanta frågor. Som ett andra steg utgick Swedbank från 

ett intressent- och affärsperspektiv för att prioritera vilka frågor som ansågs viktiga för 

företaget. Utöver väsentlighetsanalysen gjordes en intressentundersökning där resultatet blev 

att kunder anser att de viktigaste frågorna är att utveckla satsningar på regional och lokal 

tillväxt samt att företagskunder ska få tydligare stöd vid utmaningar inom hållbarhet. 

Swedbanks största ägare vill att de ska fortsätta integrera ekologiska och sociala aspekter i 

produkter och tjänster. (Swedbank, 2013) 

	  

Lönnroos säger att Swedbank har arbetat med den finansiella hållbarheten sedan företaget 

startade 1820, då banken via sin kärnverksamhet hjälper den lilla människan att bygga upp ett 

kapital och skapa ett liv. Finansiell hållbarhet är inom företaget uppdelad i finansiell stabilitet, 

antikorruption och transparens samt sund och hållbar ekonomi för kunder och samhällen 

(Swedbank, 2013). 
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Den sociala hållbarheten är det som tillkommit senast i Swedbanks arbete och vardag samt 

var även det företaget senast började rapportera om. Det sociala hållbarhetsarbetet startade 

2009 då Swedbank påbörjade ett samarbete med Arbetsförmedlingen, kallat Unga jobb. 

(Förare) Det sociala hållbarhetsarbetet är uppdelat områdesvis i mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt jämställdhet och mångfald (Swedbank, 2013).  

	  

Vidare berättar förare att den ekologiska hållbarhetsarbetet har funnits i Swedbanks 

verksamhet under en längre tid en den sociala hållbarhetsarbetet. Detta område är uppdelat i 

klimatförändringar och resurseffektivitet. År 2001 fastställdes Swedbanks första 

koncernövergripande miljöpolicy och sedan 2003 är företaget miljöcertifierat enligt ISO 

14001 vilket innebär att de måste leva upp till konkreta och erkända miljökrav. (Swedbank, 

2013)  

	  

Swedbanks hållbarhetsarbete utgår från förtagets affär och är en del av den dagliga 

verksamheten.   Arbetet integreras genom att det finns operativt ansvar inom flera 

affärsområden och koncernfunktioner, central samordning samt tydliga regelverk (se figur 3). 

Regelverket utgår ifrån vision, syfte och värderingar men också externa regler som skapats av 

lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Utifrån dessa utgångspunkter har Swedbank bildat en 

hållbarhetspolicy som beskriver företagets ansvar gentemot samhället. Den definierar hur 

företaget ställer sig till hållbarhetsfrågor och vägleder i integreringen. Utöver policyn för 

hållbarhet finns det även policys för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Alla är 

antagna av Swedbanks styrelse och gäller för hela koncernen. Dessutom använder sig 

företaget av en uppförande kod med riktlinjer för samtliga anställda som betonar deras ansvar, 

bankens värderingar och affärsetik. (Swedbank, 2013)  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Källa: Swedbank 2013, s. 24 
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Lönnroos berättar att en analys gjordes av företaget där de jämförde företagets 

hållbarhetsarbete i förhållande till ISO 26000- standarder och det har även gjorts vissa 

aktiviteter som följer rekommendationerna som ges. Då guiden är så övergripande används 

den inte så mycket, utan bara de delar om är överförbara på Swedbanks verksamhet. I grunden 

har Swedbank alltså inte valt att strukturera hållbarhetsarbetet efter standarder men de finns 

med i den aspekt att företaget har följt de rekommendationer som är relevanta för den egna 

verksamheten.  

	  

Swedbanks ambitioner är att i största möjliga mån försöka anpassa sitt hållbarhetsarbete efter 

redan befintliga strukturer. För att behålla miljöcertifieringen i sin svenska verksamhet är 

målet att hela tiden integrera hållbarhet så mycket som möjligt så att man arbetar generellt 

med hållbarhet i banken. Befintliga processer används exempelvis när det är dags för 

kontoren att sätta budget och kontoren får direktiv att sätta miljömål, hållbarhetsmål eller 

liknande så bakas dessa in i ursprungsbudgeten. På samma sätt används processerna när 

internrevisionen gör sin ekonomiska revision och samtidigt gör en motsvarande på 

miljöområdet. Detta för att hållbarhetsfrågor inte ska bli en sidoprocess utan finnas 

genomsyrat i den befintliga verksamheten. (Lönnroos)   

	  

Ambitionen på lång sikt är enligt Lönnroos att intensivt fortsätta integrera hållbarhetsfrågor i 

affären och få in det mer i styrningen och processerna. Målet på lång sikt är att avdelningar 

som miljöavdelningen och liknande som arbetar med hållbarhet inte ska behöva finnas kvar 

för att det ska vara så integrerat i verksamheten att det finns där automatiskt. 

Hållbarhetsfrågorna ska vara lika självklara som säkerhetsfrågorna för banken.  

	  

4.3	  Swedbanks	  organisation	  
Swedbanks organisationsstruktur är en divisionsorganisation där kontoren och stödfunktioner 

bildar enheter med divisionschefer som har ansvar för aktiviteter. Organisationen har under de 

senaste året omstrukturerats med en ökad decentralisering av beslutskraft som utgångspunkt. 

Genom decentraliseringen gavs medarbetare med kundkontakt ett ökat beslutsmandat. 

Brännlund berättar att som privatrådgivare har han nu större frihet vid kundbemötande och 

kan nu ta hand om kundens problem direkt. Omstruktureringen skedde under år 2013 och 

innebar att den översta nivån i den svenska delen av verksamheten togs bort. Detta medförde 
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att regioncheferna nu rapporterar direkt till VD i koncernledningen och dessutom att 

regionerna nu får bestämma självständigt hur de vill anpassa sin affär och erbjudande till 

kund. (Swedbank, 2012)  

	  

Lönnroos säger att hållbarhetsavdelningen är en central stabsfunktion som hanterar helheten 

och de strategiska hållbarhetsfrågorna. Hon berättar vidare att miljöavdelningen tidigare var 

en del av hållbarhetsavdelningen men nu ligger på central nivå och arbetar rent operationellt i 

supportverksamheten med att stötta organisationen i de strategier som är satta i 

stabsfunktionen. Miljöavdelningen sköter bankens miljöledningssystem och 

klimatdatauppföljning (Swedbank, 2013). Lönnroos beskriver vidare hur miljöavdelningen 

hjälper till att operationalisera de strategiska målen inom ekologisk hållbarhet. Detta görs 

bland annat genom miljöambassadörer som arbetar med att hjälpa regions- och kontorschefer 

men även fungerar som miljöavdelningens förlängda arm i och med att de informerar regions- 

och kontorscheferna om vad som händer i omvärlden och vilka åtgärder som är nästa steg i 

utvecklingen. Miljöambassadörerna är utplacerade på varje region och fungerar som lokala 

stödfunktioner för att även sätta vissa lokala mål och bestämma aktiviteter. 

	  

Lönnroos berättar att Swedbank inte har någon specifik avdelning som arbetar med 

operationalisering inom social och ekonomisk hållbarhet på samma sätt som miljöavdelningen 

arbetar med ekologisk hållbarhet. Inom samma funktion som miljöavdelningen finns det dock 

ansvariga som arbetar med inköpsprocesser och anti-korruption med fokus på jämställdhet 

och mänskliga rättigheter, vilket motsvarar det sociala perspektivet kring anti-

korruptionspolicyn och leverantörsbedömning i inköpsprocesser. Det finns också en enhet 

med övergripande ansvar för Swedbanks hållbarhetsinitiativ (Swedbank, 2013). Förare 

berättar att även den enheten har ansvariga på regionsnivå som stöttar kontor och kontorschef 

i frågor som rör marknad, kommunikation och samhällsengagemang. En av dessa är 

marknadschefen för regionen som åker runt mellan kontoren men som också kan bli inkallad 

om det är något kontoren anser sig behöva hjälp med. 

	  

4.3.1	  Ansvarsfördelning	  för	  hållbarhetsarbete	  

Danielsson berättar att Swedbanks kontor fungerar som resultatenheter då de har resultat- och 

marknadsansvar, men fortfarande är en del av Swedbank och inte en egen juridisk person. 
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Danielsson berättar att den största delen av hållbarhetsarbetet leds uppifrån men det sedan 

kommer ner på varje kontor och individs ansvar att leva upp till direktiven. Direktiven består i 

att kontoren bland annat måste sätta kvalitets-, hållbarhets- och miljömål, men det är kontoren 

själva som avgör vilka dessa mål blir. Målen anpassas efter det egna kontorets omgivning och 

förmåga. Davidsson berättar att de får direktiv om att resa miljövänligt, att ta tåg istället för 

bil och flyg men kontoret tar också egna initiativ till att försöka ha så många möten och 

konferenser på distans som möjligt för att slippa resa över huvud taget. Danielsson menar 

vidare att varje kontor i huvudsak följer regelverken gällande hållbarhet, men att det sedan 

varierar från kontor till kontor om det görs något hållbarhetsarbete utöver reglerna. På 

kontoret i Växjö finns det till exempel någon som är duktig och har ett privat intresse för 

hållbarhet som driver på arbetet.  

	  

Förare berättar att en väldigt stor del inom hållbarhetsarbetet utgår ifrån kontorens egen 

affärsplan och de mål kontoret har satt, detta eftersom kontoret känner till den lokala 

situationen bäst och därför innehar uppgiften att sätta mål och planera strategiskt för det egna 

kontoret. De personer med regionalt ansvar för samhällsengagemang hjälper till om kontoren 

kör fast vid målsättningen eller om målen behöver konkretiseras. Danielsson berättar att även 

om de får ta mycket ansvar själva så finns vissa riktlinjer vilka inte är valbara utan fungerar 

som tvingande regler. Exempelvis får inte sekretesspapper brännas utan måste hämtas upp för 

att förstöras på annat håll.  

	  

Då direktiven från central nivå främst består i att kontoren ska arbeta med olika projekt lokalt 

inom hållbarhet varierar det mycket vad de gör. Det varierar även mycket hur kontoren 

arbetar med hållbarhetsfrågor, hur de försöker engagera övriga näringslivet i frågorna och hur 

de sätter Swedbank på kartan hos de andra. Förare berättar vidare att kontoren bidrar helt 

enkelt inom de områden där de anser att de kan göra en insats eller utefter vad som finns att 

göra i det lokala området i enlighet med företagets riktlinjer. Exempelvis har Swedbank på tre 

utav sina orter startat kvinnliga nätverk som också är en del av deras samhällsengagemang. 

Det är något som de insett behövs på den lokala orten och inte något som vd:n sagt till 

kontoren att de ska göra. Allt som görs ska dock vara något som kan bidra till bra affärer på 

kort eller lång sikt och vara givande för företaget.    
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4.3.2	  Rapportering	  av	  hållbarhetsarbetet	  

Lönnroos berättar att GRI används som mall vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen för 

att öka tydligheten och kvalitén i rapporten. I hållbarhetsredovisningen 2013 ger Swedbank 

sin syn på ansvarsfull bankverksamhet och lyfter fram de viktigaste delarna i sitt 

hållbarhetsarbete. Företaget har gjort en hållbarhetsredovisning i slutet av varje år sedan 2001 

och har periodvis haft hållbarhetsredovisningen sammanslagen med årsredovisningen. Inför 

2014 års redovisning ska de båda slås samman permanent. Enligt företagets 

styrelseordförande Anders Sundström är anledningen att det inte går att skilja ut 

kärnverksamheten från företagets engagemang i samhällsfrågor. (Swedbank, 2013) 

	  

Enligt Lönnroos är det hållbarhetsavdelningen som är ansvariga för uppförandet av den årliga 

hållbarhetsredovisningen. Lönnroos beskriver kommunikationen som sker mellan 

miljöavdelningen och den avdelning som utformar hållbarhetsstrategin. På beställning 

levererar miljöavdelningen information som efterfrågas gällande till exempel klimat- och 

miljödata. Dessa data sammanställs sedan till hållbarhets- och årsredovisningarna och 

utvärdering av data görs för att bedöma hur det ska bidra till hållbarhetsstrategins utveckling.  

	  

Danielsson berättar att varje kontor också upprättar en hållbarhetsrapport. Varje år gör 

kontoret en uppdatering utav mål och planer, där planeringen görs utifrån de riktlinjer 

kontoret fått från hållbarhetsavdelningen. När kontoret sett till att göra alla de bitar de ska 

göra, som till exempel att integrera med ungdomar lokalt eller att se till att ha rätt aggregat i 

ventilationen, sammanställer kontoret vad det har gjort och rapporterar sedan detta till 

regional nivå. Är allting grönt sammanställer regionschefen regionens resultat och rapporterar 

vidare till hållbarhetsavdelningen så att regionen får klartecken. Lönnroos säger att även 

denna information används vid sammanställningen av hållbarhets- och årsredovisningen. I 

hållbarhetsredovisningen försöker Swedbank visa så ren data som möjligt och inte slå ihop 

och göra många nyckeltal utan det är läsaren själv som får skapa sina egna nyckeltal.  

	  

4.4	  Swedbanks	  företagskultur	  och	  ledarstil	  

Förare, upplever att chefernas ledarstil spelar stor roll för hur lyckad implementeringen och 

styrningen av hållbarhetsarbetet går. Det ledarna tycker är viktigt och det de lägger fokus på, 

det tycker medarbetarna också är viktigt. Brännlund berättar om ledarstilen som hjälpsam. De 
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har ett öppet förhållande på kontoren och behöver man hjälp så är det enkelt att få kontakt 

med folk på högre nivå. Davidsson håller med om detta och upplever att företaget tror på hans 

förmåga. Blir det lugnt på kontoret en dag är det inte ovanligt att han som medarbetare får 

vara med på möten för högre instanser för att lära sig mer om verksamheten även om det inte 

är hans ordinarie arbetsuppgifter. Han berättar också att han tagit interna frivilliga kurser som 

företaget tillhandahåller för att få lära sig mer.  

	  

Förare hävdar att det är vanligt att medarbetarna inte ens reflekterar över vilka moment i 

arbetsuppgifterna som berör hållbarhetsfrågor då finns integrerade i Swedbanks dagliga 

arbete. Som marknadschef och ansvarig för kommunikation anser hon att det är hennes 

uppgift, och kanske även kontorschefernas, att belysa de positiva effekterna av bankens 

hållbarhetsarbete. Med ökad kommunikation ökas medvetenheten hos de anställda och det 

skapas en stolthetskänsla i att göra de uppgifterna man gör.  

	  

Vidare berättar Förare att hållbarhetsarbete inte är något projekt som företaget driver utan 

dessa frågor sitter i företagets DNA, i allt företaget är, i vardagsaffärerna och i det dagliga 

arbetet. För att uppnå detta har medarbetarnas inställning till hållbarhetsarbetet varit 

bidragande. Förare hävdar att det finns en stolthet hos de anställda som växer i takt med att de 

får positiv respons från kunder. Davidsson med stöd av Lönnroos anser även att 

miljöcertifieringen har varit en bidragande faktor till stolthet bland medarbetare. För att 

inspirera varandra har företaget ett intranät där de lägger solskenshistorier från speciella 

tillfällen då de åstadkommit något i sitt samhällsengagemang. Historier om ungdomar som 

kommit på rätt väg genom Unga jobb eller när företaget åstadkommit kraftiga minskningar i 

klimatpåverkan. Dessa historier fungerar som sporrar för de anställda, och i många fall vill de 

åstadkomma mer när de hör vilken positiv respons de får från kunder och andra företag.  

	  

En av förutsättningarna för ett lyckat hållbarhetsarbete menar Förare är att hjälpas åt. Det 

finns ofta ett par individer på varje kontor som känner sig mer benägna än övriga medarbetare 

att vara med i aktiviteter som rör företagets samhällsengagemang. Det kan till exempel röra 

sig om att dessa personer lägger en eftermiddag på att åka ut till skolor i närheten och 

informera ungdomarna om hållbar privatekonomi, och då hjälper övriga medarbetare till 
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genom att gå in och täcka upp för personens ordinarie arbetsuppgifter på kontoret. Det är 

viktigt att det finns individer som är villiga att göra båda delar. 

	  

4.4.1	  Medarbetarengagemang	  och	  personlig	  utveckling	  

Medarbetarengagemang är ett begrepp som är centralt i beskrivningen av företagets 

hållbarhetsarbete. Swedbank hade det högsta medarbetarengagemangsindexet bland 

jämförbara företag i en mätning som gjordes i december 2013, vilket innebär att företagets 

medarbetare är mer engagerade i frågor som rör samhällsengagemang än vad konkurrerande 

företag är. Förare beskriver att detta dels sker genom att medarbetarna får stor del i företagets 

hållbarhetsarbete ute i samhället. Ska företaget till exempel hålla ett speedmeeting räcker det 

inte med att bara kontorschefen åker dit, då dessa event omfattar ett hundratal ungdomar. Då 

behövs hjälp av medarbetare som är på plats. Medarbetarna blir på så vis delaktiga i 

aktiviteter av denna typ och lär sig att representera företaget inom hållbarhetsfrågor. I många 

fall får medarbetarna även motta positiv feedback från kunder över bankens hållbarhetsarbete. 

Danielsson beskriver hur han upplevt att personalen härigenom uppfattat att det finns en tanke 

bakom det banken gör och att denna förståelse är grunden till medarbetarnas engagemang.  

	  

Företaget använder inte uttalat sitt belöningssystem för att ge incitament till ökat 

hållbarhetsarbete bland de anställda. Däremot används belöningssystemet i den aspekten att 

hållbarhetsmål inkluderas i medarbetarnas personliga utvecklingsplan. De anställda har en 

genomgång av utvecklingsplanen med sin chef två gånger per år där det diskuteras vad de har 

uppnått och vilka prestationer som gjorts under året. Denna utvecklingsplan ligger sedan till 

grund för lönesamtalen. (Förare) 

	  

4.5	  Mätning	  och	  uppföljning	  av	  hållbarhetsarbetet	  	  
Förare förklarar att det är väldigt svårt att mäta hållbarhetsarbete. Det som är mätbart är 

främst kvantitativa aspekter exempelvis hur många föreläsningar kontoret har varit ute på och 

hur många elever de träffat. Förare menar dock att det är kvalitet som är viktigast för 

Swedbank och då är det exempelvis inte lika viktigt hur många skolor som besöks utan det 

viktiga är vad medarbetarna får med sig när de har varit ute i skolorna. Medarbetarna själva 

tycker att det är viktigt vad eleverna faktiskt tar med sig från föreläsningar och vad de 
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kommer ihåg. Kvalitetsmått är svåra, så det är i hög grad upp till medarbetarna att bedöma 

kvalitén i det arbete de gör.  

	  

Danielsson beskriver att kontoren i övrigt följs upp genom avvikelser. Detta gäller för 

hållbarhetsrapporter såväl som andra rapporter. Swedbank har en stor risk och 

controllerfunktion som följer upp kontoren genom avvikelserna ur ett riskperspektiv snarare 

än ett lönsamhetsperspektiv när det kommer till hållbarhet. Regelbundet varje månad eller 

kvartal får kontoren en sammanställning som visar vilka avvikelser de har för att kontoren ska 

kunna åtgärda dessa. Avstämningen görs en gång i månaden med kontorens regionschef och 

regionscontroller utifrån budget men även jämfört med andra regioner. Detta för att se till att 

kontoren håller godkänd nivå. Kontoren är väldigt självständiga men Danielsson beskriver att 

avvikelsekontrollen ökat med ökad decentralisering av organisationen och att han uppskattar 

den regelbundna rapporteringen och avstämningen. Tillvägagångssättet tillåter kontoren att ta 

eget ansvar och arbeta som de vill så länge det inte är något som går fel och så länge de har 

koll på sina krediter.  

	  

Lönnroos berättar att hela företaget mäts genom olika index bland annat via medarbetarindex 

och Dow Jones aktieindex. På koncernnivå används mål, fokusområden och prioriteringar 

som satts på strategisk nivå. Målen som satts på koncernnivå sätts sedan i fokusområden vilka 

är mer konkreta. Ett sådant mål är minskad klimatpåverkan och minskat utsläpp av 

växthusgaser med 30 procent, vilket är det mest konkreta som företaget arbetar med inom 

ekologisk hållbarhet.  

	  

4.6	  Swedbanks	  kompetensuppbyggnad	  	  
Förare berättar att Swedbank har en grundläggande utbildning inom hållbarhet som alla 

anställda genomgår. Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare i den svenska 

verksamheten till en följd av de krav som ställs på grund av att verksamheten här är 

certifierad. I de övriga verksamhetsländerna är utbildningen i dagsläget frivillig. I 

utbildningen får medarbetarna lära sig vilka värderingar företaget har, vilka visioner som 

finns, varför banken bedriver sitt hållbarhetsarbete och vad de har för mål med det. 

Utbildningen innehåller också en beskrivning av Swedbanks företagskultur samt hur individer 

på företaget ska bete sig mot varandra. Brännlund berättar att utbildningen är en del av 
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introduktionspaketet för att varje anställd ska ha ett begrepp om vart banken står i 

hållbarhetsfrågor. Danielsson kontrollen av att alla anställda gjort utbildningen gör genom att 

kontoren och avdelningarna rapportera in detta, annars visar det sig på avvikelselistorna. 

Davidsson tar även upp att Swedbank använder sig av medlyssning som ett ytterligare 

utbildningsredskap. Då sitter någon som är erfaren med i början på en ny arbetsuppgift för att 

ge feedback efteråt.  

	  

Lönnroos berättar att Swedbank är i fasen att utveckla en nätbaserad hållbarhetsutbildning för 

alla anställda och planen är att den ska släppas till hela koncernen under den senare delen av 

2014. Den håller på att översättas till alla språk inom koncernen för att utbildningen ska 

kunna kommuniceras ut på ett effektivt sätt. Utbildningen kommer att vara en obligatorisk 

koncernövergripande utbildning, och kommer se likadan ut för alla anställda.  

	  

4.7	  Intressenter	  och	  extern	  kommunikation	  
Förare berättar att under de senaste åren har Swedbank engagerat sig för att även påverka 

andra delar av näringslivet till att engagera sig i sociala frågor. Sedan 2010 har Swedbank 

bland annat arrangerat tillväxtdagarna tillsammans med Sparbankernas Riksförbund. 

Tillväxtdagarna är en mötesplats där politiker, opinionsbildare, forskare, företagsledare och 

studenter tillsammans hittar lösningar och modeller som bygger lokal och regional tillväxt. År 

2009 startade även företaget ett samarbete med arbetsförmedlingen, i kölvattnet av 

finanskrisen och då Sverige hade en ungdomsarbetslöshet som sköt i höjden. Samarbetet 

Unga Jobb startades i en insats att skapa praktikplatser och minska ungdomsarbetslösheten i 

samhället. I flera avseenden har Swedbank gått i framkant för att utveckla näringslivets 

engagemang i sådana här frågor.  

	  

Vidare berättar Förare att hon trodde att Swedbank skulle få fler företag i näringslivet att 

engagera sig mer genom att ta initiativ i samhällsfrågor. Hon menar att det är en trögstartad 

process att leda tåget för samhällsengagemang och att många företag saknar “känslan i 

maggropen” som gör att de brinner för sådana här frågor. Förare framhåller dock att företaget 

är på god väg att inspirera andra till att utveckla sitt hållbarhetsengagemang. Alla storbanker 

har samma förutsättningar, men det handlar bara om hur organisationen förvaltar resurserna 

och samarbetar med resten av samhället för att utfallet av hållbarhetsarbetet ska bli så 
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effektivt som möjligt. Carina Lundberg Markow på Folksam påpekar i Swedbanks 

hållbarhetsredovisning att alla företag och branscher ser olika ut och därmed finns det inte 

någon klar modell för att arbeta med hållbarhet som fungerar för alla. Hon menar dock att den 

finansiella sektorn borde lära utav industrin där de i regel är duktiga på att sätta mål och 

strukturer och även ta hem vinsterna från sitt hållbarhetsarbete. (Swedbank, 2013) 

 

I detta avseende anser Förare att Swedbank måste bli ännu bättre externt. Danielsson berättar 

att han i många fall upplevt att kunderna inte uppfattat att Swedbank är en miljöcertifierad 

bank och syftar även han till att kommunikation till övrigt samhälle är viktig för att få större 

effekt av samhällsengagemanget. Lönnroos påpekar bristen i att företaget genom historien har 

varit dåliga på att kommunicera ut vad de gör och varit synliga inom hållbarhetsdebatten. Hon 

tillägger att effekten av ett aktivt hållbarhetsarbete blir som störst för samhället när flera 

företag samverkar.  

	  

Förare menar att man på företaget försöker påverka kunder genom att hålla en aktiv dialog om 

hållbarhet. När företagskunder ska beviljas lån ser Swedbank till att kunden är medveten om 

arbetsvillkor och mänskliga rättigheter hos underleverantörer och dessutom förs en diskussion 

om miljömedvetenhet. Kunderna behöver inte vara 100 procent miljövänliga, men Swedbank 

försöker påverka kunderna till ökad medvetenhet innan utlåning beviljas. En diskussion förs 

även med företagets privatkunder. Enligt Förare värnar Swedbank om att kunderna ska ha en 

sund och hållbar ekonomi. I det långa loppet är det är viktigt för att samhället fungerar bra, 

det gynnar oss alla, fortsätter hon.  

	  

Lönnroos säger att Swedbank även har stora krav på sig från intressenter. Företaget har aktiva 

ägare och kunder som ställer krav på verksamheten. Det ökar motivation att göra mer då 

företaget vill ligga i framkant hos sina intressenter.  

 

  



	  
	  

	  
	  

43	  

Styrinstrument Sammanställning 
  
Hållbarhetsstrategi: • Uppdelad i finansiell, social och ekologisk hållbarhet 

• Huvud områdena innehåller flera delområden  
• Tas fram av central hållbarhetsavdelning 
• Arbetet utgår ifrån företagets affär 
• Hållbarhetsarbetet integreras genom operativt ansvar, regelverk 

innehållande uppförandekod och hållbarhetspolicy och central samordning 
genom att föra in arbetet i befintliga processer 

  
Organisation: • Divisionsstruktur med resultatenheter och stödfunktioner  

• Decentraliserat beslutsfattande och ansvar, kontoren bestämmer mål  
• Operativt ansvar i form av miljöavdelning och enhet för övergripande 

samhällsinitiativ  
• Årlig rapportering av kontorens nya mål och planer 
• Hållbarhetsredovisning som sammanställs av kontorens och övriga 

avdelningars rapporter 
• Användning av GRI:s standarder vid sammanställande av 

hållbarhetsredovisning 
  
Företagskultur och 
ledarstil: 

• Vision, syfte och värderingar förankrade i hållbarhet 
• Integrering av hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet 
• Öppen och hjälpsam ledarstil 
• Inkluderande av hållbarhetsfrågor i utvecklingsplanen 
• Inkluderande av medarbetarna vid hållbarhetsevenemang 
• Kåranda för att hjälpa varandra 
• Uppmuntran till hållbarhetsinitiativ 
• Solskenshistorier för att öka engagemang 

  
Mätning och 
uppföljning: 

• I brist på kvalitativa använd kvantitativa mått 
• Pratar med medarbetarna för att få deras syn på arbetet 
• Aktivitetsbaserad mätning för kontor  
• Avvikelseuppföljning på budget månads- eller kvartalsvis 
• Avvikelseuppföljningen sker ur ett riskperspektiv av en risk- och 

controllerfunktion  
• Hela företaget mäts via index och mål inom fokusområden 

  
Utbildning: • Obligatorisk hållbarhetsutbildning för Svensk verksamhet 

• Medlyssning av erfaren medarbetare vid nya arbetsuppgifter 
• Arbetar på en koncernövergripande nätbaserad utbildning 

  
Intressenter: • Väsentlighetsanalys och intressentundersökningar 

• Möter krav från ägare och kunder 
• Delar med sig om information och kunskap om sitt hållbarhetsarbete 
• Aktivt arbete för att behålla miljöcertifikatet 
• För aktiv dialog om hållbarhet 
• Samarbetar med andra företag inom social hållbarhet 
• Gör företagskunder medvetna om arbetsvillkor	  och	  mänskliga	  

rättigheter	  hos	  underleverantörer 
• Diskuterar	  miljömedvetenhet	  med	  privat-‐	  och	  företagskunder 
• Endast	  användning	  av	  ISO	  26000	  för	  de	  delar	  det	  är	  applicerbart	  för	  

företagets	  bankverksamhet 
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5	  Analys	  
	  

I följande kapitel förklarar vi hur Swedbank arbetar med sin hållbarhetsstrategi enligt den 

referensram studien bär med sig från tidigare avsnitt. Vidare analyseras vilka och hur 

externa och interna faktorer har påverkat arbetet med strategin. Analysen börjar med en 

kartläggning av hur Swedbank gör, för att sedan gå över till att förklara påverkande faktorer. 

	  

5.1	  Kartläggning	  av	  hur	  Swedbank	  arbetar	  med	  sin	  hållbarhetsstrategi	  

 

5.1.1	  Organisation	  

En divisionsorganisation beskrivs av Anthony och Govindarajan (2007) som en 

organisationsform där det finns en ansvarig som styr aktiviteter och där enheter delvis verkar 

oberoende utav resten av företaget. Swedbank kan beskrivas som en divisionsorganisation då 

det är på det sättet företaget har fördelat ansvaret inom koncernen då kontoren och 

stödfunktioner fungerar som separata divisioner (Swedbank, 2012). Danielsson berättar att 

Swedbanks kontor innehar resultat- och marknads ansvar och fungerar som resultatenheter. 

Anthony och Govindararjan (2007) tar upp att decentralisering via resultatenheter även 

betyder decentraliserat beslutsfattande. Detta ökar ett företags förmåga att ta vara på 

humanitära resurser då medarbetare får större frihet och utrymme att använda sina kunskaper 

via mer ansvar. Utöver resultatenheter decentraliserades Swedbanks ansvar ytterligare 2013 

genom att regionerna nu bestämmer själva hur de anpassar sina affärer och kunderbjudanden. 

Genom decentraliseringen gavs medarbetare med kundkontakt ett ökat beslutsmandat. 

(Swedbank, 2012) Brännlund berättar att det ökade ansvaret märks då medarbetarna nu har 

större frihet när de tar emot kunder och direkt kan ta beslut i deras problem. Anthony och 

Govindarajan (2007) beskriver det positiva i öka ansvaret längre ner i organisationen. 

Författarna menar att kvalitén på besluten ökar då besluten kan tas snabbare och av de 

personer som arbetar med det berörda området. Swedbank har högst 

medarbetarengagemangsindex av jämförbara företag och de upplever att medarbetarnas 

engagemang och ansvar för samhällsfrågor ökade då de decentraliserade organisationen 

(Swedbank, 2013).  
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Ax, Johansson och Kullvén (2009) förklarar att företag skapar verksamhetsplaner för att 

kunna styra verksamheten mot det strategiska målen. Det innebär att huvudmål bryts ner i 

delmål och att företaget upprättar handlingsplaner och riktlinjer för arbetet. Swedbanks 

hållbarhetsarbete utgår från företagets affär och är uppdelat i olika områden med operativt 

ansvar vilket är ett av de grundläggande sätten för hur Swedbank styr hållbarhetsarbetet. 

Anthony och Govindarajan (2007) tar upp vikten av decentraliserat beslutsfattande till de 

operativa leden då ledningen kan koncentrera sig på att utveckla strategin och lämnar den 

dagliga driften till de personer som är insatta i den. Som Danielsson berättar har kontoren 

själva ansvaret för att sätta hållbarhetsmål och varje kontor har en självständig roll utöver de 

riktlinjer som sätts. Det medför att arbetet ser olika ut i olika områden både gällande vilka 

aktiviteter kontoren gör och hur de ser ut. Enligt Van Marrewijk och Werre (2003) måste 

företagets förhållningssätt till hållbarhetsarbete bestämmas beroende på rådande 

omständigheter. På Swedbank känner varje kontor till sin specifika situation bäst och därav 

kan kontoren ha det förhållningssätt som passar utefter de omständigheter kontoret verkar i. 

	  

Utöver regelverk och operativt ansvar är central samordning en viktig del för Swedbanks 

hållbarhetsarbete. Swedbank arbetar för att hållbarhet ska vara en del av den dagliga 

verksamheten och för att integrera hållbarhet i befintliga processer (Swedbank, 2013). Enligt 

John (2012) utgör denna integrering en viktig del i hållbarhetsarbetet då det präglas av 

komplexa utmaningar. Författaren förklarar att införandet av hållbarhet i kultur och dagliga 

processer kräver val av och arbete med rätt styrinstrument. Lönnroos betonar att Swedbanks 

hållbarhetsarbete inte är någon sidoprocess från resten av verksamheten. Epstein, Buhovac 

och Yuthas (2010) menar att detta synsätt är kritiskt för hållbarhetsarbetet. Om ett företag 

isolerar hållbarhetsmål från resten av verksamheten och inte lyckas förena dessa med övriga 

mål och strategier finns inga mätbara resultat att hämta från företagets hållbarhetsstrategi.  

	  

5.1.1.1	  Rapportering	  

Anthony och Govindrajan (2007) skriver att en betydelsefull del av organisationsstrukturen är 

att specificera rapporteringsrelationer. Adolphson (1998) hävdar att det är viktigt att fastställa 

vilka rapporter som ska finnas för att få önskvärd information vilket Anthony och 

Govindararjan (2007)  betonar är av extra vikt vid decentraliserat ansvar likt Swedbanks 

ansvarsfördelning. Magnus berättar att kontoren rapporterar hållbarhetsarbete årligen men 

föjls upp oftare en så av det kontinuerliga arbetet. Adolphson (1998) beskriver 
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rapporteringsvägar som flödet av information där slutrapporter sammanställs av rapporter från 

lägre nivåer. Lönnroos berättar att Swedbanks hållbarhetsredovisning bygger på kontorens 

och stödfunktionernas information. Kontoren rapporterar till regionalchefen som 

sammanställer dessa och skickar vidare till hållbarhetsavdelningen när allt är grönt 

(Danielsson). 

	  

5.1.2	  Företagskulturens	  roll	  vid	  styrning	  

McEwan (2010) betonar olika faktorer inom området företagskultur vilka ligger till störst vikt 

när Swedbank använder kultur för att styra organisationen: gemensam tilltro, en delad 

värdegrund, normer av beteenden och allmänna antaganden. Formuleringen av dessa faktorer 

kan vara förklaringen till att två identiska styrmedel, till exempel strategier, kan få helt olika 

utfall i två olika organisationer. Med hänsyn till detta resonemang går det alltså att se att 

företagskultur är en viktig aspekt för det praktiska utfallet av en utfärdad strategi. Alvesson 

(2009) redogör för sin syn på företagskultur som en viktig byggsten i hela organisationen 

vilken utgör en grund för hur enskilda individer tolkar visioner som utfärdats på central nivå i 

organisationen. Förare beskriver att Swedbank har en kultur där samhällsengagemang är en 

del av företagets “DNA” och att det finns med i allt företaget är och gör. Vidare hävdar Förare 

att det finns en stolthet hos de anställda vilket också märks växer i takt med att medarbetarna 

är med på event och får en positiv respons från kunder. Den positiva responsen fungerar som 

sporrar för att fortsätta engagera sig i företagets samhällsfrågor.  

 

5.1.2.1	  Ledarskap	  och	  medarbetarengagemang	  

Anthony och Govindarajan (2007) redogör för att ledarstil är något som i stor grad påverkar 

företagskulturen. Författarna belyser chefers ledarstil och sätt att bemöta sina underordnade 

som en faktor som påverkar de anställdas attityder och inställning till de direktiv som ges. 

Epstein, Buhovac och Yuthas (2010), men även Baumgarten (2009) styrker detta, och 

utvecklar resonemanget och beskriver ledarskapskompetens och företagskultur som två av de 

viktigaste elementen när det kommer till framgångsrik styrning av hållbarhetsarbetet. Förare 

upplever att chefernas ledarstil spelar stor roll för hur lyckat arbetet med hållbarhetsstrategin 

blir. Det ledarna tycker är viktigt och lägger fokus på, det tycker medarbetarna följaktligen 

också är viktigt. Hon förtydligar att kommunikation är viktigt mellan chefer och medarbetare 

så att medarbetarna blir medvetna om de olika positiva effekterna av bankens 

hållbarhetsarbete. John (2012) styrker detta då han beskriver vikten av kommunikation och en 
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social ledarstil för att öka kvalitén i hållbarhetsarbetet. Davidsson berättar hur han upplever 

chefernas ledarstil som social, kommunikativ och uppmuntrande. Bland annat menar 

Davidsson att kontoret har en öppen miljö där det finns möjlighet för medarbetare att, oavsett 

roll på företaget, få utvecklas genom att sitta med på möten, ta interna kurser och lära sig mer.  

	  

Även Barker (1998) belyser vikten av kommunikation och att ledare inom organisationen 

arbetar för att förstärka kårandan. Lönnroos berättar hur Swedbank jobbar med 

kommunikation och kåranda genom att beskriva företagets användning av solskenshistorier 

för att öka medvetenheten och engagemanget i hållbarhetsfrågor. Förare menar att det är 

viktigt att medarbetarna känner sig stolta över att banken faktiskt åstadkommer något bra. 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver återkoppling i form av positiv respons och 

uppmärksamhet som ett sätt att motivera de anställda. Vidare menar författarna att tidsrummet 

mellan aktivitet och återkoppling ska vara så litet som möjligt. Förare beskriver hur 

medarbetare som deltar i event där de får direktkontakt med kunder upplever kundernas 

positiva reaktioner som en motiverande faktor. Danielsson syftar även till detta då han 

beskriver hur han upplevt att medarbetarna uppfattat att det finns en tanke bakom det banken 

gör och att förståelse för detta är grunden till medarbetarnas engagemang. 

	  

5.1.3	  Mätning	  och	  uppföljning	  

Anthony och Govindarajan (2007) betonar vikten av mätning av prestationer vid 

decentraliserat ansvar då ledningen behöver förlita sig mer på medarbetarna. Ledningen måste 

välja de mått som representerar gällande strategi bäst. Som helhet berättar Lönnroos att 

företaget mäts genom olika index, medarbetarindex och DowJones aktieindex. På 

koncernnivå använd också mål, fokusområden och prioritering för prestationsmätning som 

satts av den strategiska hållbarhetsavdelningen. Förare berättar att det är svårt att mäta kvalitet 

vilket är viktigast för Swedbank och att de därför till stor del ligger på medarbetarna att ta 

ansvar och uppfatta kvalitet. Det medför att Swedbanks kontor till stor del får sköta sig själva 

i hållbarhetsarbetet och som Danielsson berättar följs upp via avvikelser. ISO (2009) 

resonerar om vikten av uppföljning som utförs i lämpliga tidsintervall. Danielsson berättar att 

avvikelseuppföljningen sker ur ett riskperspektiv och tidsintervallen har ökat sedan 

decentraliseringen av organisationen.  Avstämning för att upptäcka avvikelser görs nu en gång 

i månaden med kontorens regionschef och regionscontroller. Decentralisering har inneburit 

ökad kontroll men kontoren får ta eget ansvar och arbeta fritt så länge de håller godkänd nivå.  
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5.1.4	  Lärande	  och	  kompetensuppbyggnad	  

John (2012) betonar författaren vikten av att utbilda personalen och kommunicera ut de 

ståndpunkter företaget har för att öka medvetenheten hos de anställda med hänsyn till 

företagets hållbarhetsarbete. Vidare betonar författaren kring betydelsen av medvetenhet kring 

hållbarhetsfrågor i alla beslut som tas. Swedbank uppnår medvetenhet hos de anställda på ett 

flertal sätt. Företaget har bland annat en hållbarhetsutbildning där medarbetaren får lära sig 

bankens värderingar, visioner, mål för hållbarhetsarbetet och varför det bedrivs.  

	  

Clegg, Kornberger och Pitsis (2007) menar att organisationer bör hitta drivkraften bakom 

lärande hos medarbetarna. Författarna syftar till att detta uppnås genom att göra medarbetarna 

delaktiga i beslutsprocesser som berör den dagliga verksamhet de själva är del i, vilket skapar 

ett engagemang hos medarbetarna då de reflekterar över förbättringsmöjligheter i 

verksamheten samt driver sitt eget lärande framåt. Förare berättar att medarbetarna får sätta 

upp personliga utvecklingsplaner där hållbarhetsfrågor ska inkluderas. Dessa 

utvecklingsplaner utvärderas och diskuteras av medarbetare och chef ett par gånger per år, 

vilket ställer krav på en kontinuerlig kunskapsutveckling hos de anställda. 

	  

5.2	  Faktorer	  som	  påverkat	  hållbarhetsarbetet	  

	  

5.2.1	  Externa	  faktorers	  påverkan	  på	  strategin	  

5.2.1.1	  Intressenter	  

Freeman (1984) beskriver att intressenter påverkas av företagets åtgärder. Friedman och Miles 

(2006) betonar att det är viktigt för ledningen att finna en balans mellan intressenternas 

påtryckningar för att bevaka deras intressen. Lönnroos säger att Swedbanks intressenter ställer 

stora på företaget. Swedbank har aktiva ägare, vilka själva är duktiga på hållbarhetsfrågor och 

ställer krav på verksamheten. För att bemöta dessa använder företaget sig av en 

väsentlighetsanalys vid upprättande och utveckling av hållbarhetsstrategin och gör även 

intressentundersökningar. (Swedbank, 2013) Det är på det sättet Swedbank får en uppfattning 

om vad intressenterna anser betydande vilket Friedman och Miles (2006) menar är något 

ledare för en organisation bör ta ställning till. Författarna menar också att företag bör 

samarbeta med andra entiteter för att få ut så mycket som möjligt av hållbarhetsarbetet. Förare 
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berättar att Swedbank gör detta när de försöker påverka andra delar av näringslivet att 

engagera sig i sociala hållbarhetsfrågor. Förare trodde att Swedbank genom att ta initiativ i 

samhällsfrågor skulle få fler företag att engagera sig. Hon menar dock att det är en trögstartad 

process då många företag saknar “känslan i maggropen” för att helhjärtat ta sig ann 

hållbarhetsfrågorna. I detta avseende tar Strong, Ringer och Taylor (2001) upp två kritiska 

faktorer för att skapa kvalitet i kommunikationen mellan företag och intressenter: viljan att 

lära av varandra och timingen i feedback. Lönnroos tillägger att företaget genom bättre 

kommunikation, där de betonar vikten av hållbarhet, skulle kunna få en större effekt av 

hållbarhetsarbetet då de skulle kunna få fler att samarbeta. 

	  

ISO (2009) betonar en organisations ansvar vid influerande av andra för att få ut effekter av 

hållbarhetsarbete. Detta kan göras genom att dela information och kunskap men det är viktigt 

att den inflytande organisationen tar ansvar för att minimera negativa effekter. Förare 

förklarar att när en annan organisation ber om hjälp för att införa någon hållbarhetsaktivitet 

som Swedbank gör bra, delar de med sig av sin kunskap och är noggranna med att ta upp 

vilka fallgropar de stött på under sitt arbete. Organisationer kan också influeras av intressenter 

i den aspekten att ta lärdom av andra. Som Carina Lundberg Markow på Folksam tar upp i 

Swedbanks hållbarhetsredovisning finns det inte någon specifik modell för hållbarhetsarbete 

som passar alla företag utan det ser olika ut i olika branscher men delar av hållbarhetsarbete 

kan användas (Swedbank, 2013). Ax, Johansson och Kullvén (2009) beskriver benchmarking 

och förklarar att det är ett sätt att jämföra sig, inspireras och att lära av andra för att förbättra 

den egna verksamheten. Carina Lundberg Markow menar att den finansiella sektorn borde 

lära utav industrin där de i regel är duktiga på att sätta mål och strukturer och även ta hem 

vinsterna från sitt hållbarhetsarbete (Swedbank, 2013). Författarna tar också upp att 

benchmarking utmärker framgångsrika företag och att fokus riktas mot speciella objekt. Vid 

funktionsinriktad benchmarking läggs intresset på funktionsnivå vilket omfattar exempelvis 

hållbarhetsarbete.   

	  

5.2.1.2	  Standarder	  

Global Reporting Initiative (GRI) menar att fastställda principer är grundläggande för att 

skapa förståelse kring hållbarhetsrapportering. Lönnroos berättar att företagets 

hållbarhetsredovisning sammanställs av hållbarhetsavdelningen och då används GRI:s 

grundläggande principer som mall. GRI representerar riktlinjer och principer för 
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hållbarhetsrapportering och principerna är uppdelade i principer för att definiera innehåll samt 

för att definiera rapportkvalité. (GRI, 2013) Lönnroos säger att det just är för att öka tydlighet 

och kvalitet i rapporten som företaget använder principerna. 

	  

Företag kan även få vägledning via ISO- standarder för hållbarhetsarbetet. Vägledningen är 

formulerad i guider och består i att hjälpa till att klargöra vad socialt ansvar innebär. Guiderna 

hjälper även organisationer att översätta principer till effektiva aktiviteter och delar bästa 

praxis gällande socialt ansvar (ISO, 2014). Enligt Lönnroos gjorde Swedbank en analys där 

företagets hållbarhetsarbete sattes i förhållande till ISO 26000-standarder och det har även 

gjorts vissa aktiviteter som följer rekommendationerna som ges. Vägledningar från ISO 

26000 riktar sig mot alla typer av organisationer och företag och är därför ganska 

övergripande. Hahn (2013) tillägger att guiden främst passar för företag som precis börjat sitt 

hållbarhetsarbete. Lönnroos menar att Swedbank därav inte använder guiden i så stor 

utsträckning utan håller sig till de delar som är överförbara till bankens verksamhet. 

Swedbank är miljöcertifierat enligt ISO 14001 för den svenska verksamheten och för att 

behålla certifikatet måste Swedbank hålla en hållbarhetsutbildning för sina anställda samt leva 

upp till standarderna. Davidsson och Lönnroos tar också upp det faktum att de känner sig 

stolta över att vara miljöcertifierade vilket fungerar som en motivationsfaktor för 

medarbetare.  

	  

5.2.2	  Interna	  faktorers	  påverkan	  på	  styrningen	  	  

5.2.2.1	  Företagstyp	  

Samuelsson (1986) lyfter banker och tjänsteföretag som ett område där 

styrningsproblematiken ofta ligger i att förena hållbarhetsstrategier med kärnverksamheten. 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver vidare hur styrningen av ett tjänsteföretag i 

många fall skiljer sig från styrningen av ett tillverkande företag. Enligt Samuelsson (1986) 

innebär detta att banken måste jobba för att införa ett hållbarhetstänk hos de personer som 

utför tjänsterna då Swedbank inte arbetar med produkter. Simons (2000) förklarar vidare hur 

företagen måste lita på medarbetarnas insats och initiativ vid arbete mot strategiska 

hållbarhetsmål. 
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En av svårigheterna med styrningen av tjänsteföretag gentemot tillverkande företag är 

begränsade möjligheter att mäta och kontrollera verksamheten (Anthony & Govindarjan, 

2007). Förare berättar hur Swedbank försöker fokusera på kvalitén i det hållbarhetsarbete de 

gör, men att måtten ofta blir kvantitativa. Till exempel menar Förare att företaget utan 

svårighet kan mäta hur många föreläsningar kontoret gjort inom Ung Ekonomi-projektet men 

att det viktiga inte är hur många utan vilket värde föreläsningen gav till personerna som var 

där. För att få en uppskattning av ett sådant värde är det upp till medarbetarna som var där att 

bedöma hur de upplevde responsen från föreläsningsdeltagarna.  

	  

Tjänsteföretag skiljer sig även från producerande företag i och med att verksamheten inte kan 

automatiseras. Detta innebär att tjänsteföretag är beroende av arbetskraft för att bedriva sin 

verksamhet. Även i avsaknaden av möjlighet att lagra eller bevara tjänster präglar styrningen 

av tjänsteföretag. (Anthony & Govindarajan, 2007) Tjänster kan beskrivas som immateriella 

och dess värde sitter i de personer som utför dem. Strategin för hållbarhetsarbetet måste 

således riktas mot individerna och inte produkterna i organisationen. Van Marrewijk (2003) 

menar att ledningen måste utveckla ett klimat där tillit respekt och hängivenhet är kärnan. 

Under de senaste året har Swedbank gjort en insats för att öka beslutskraften hos 

medarbetarna som är delaktiga i den delen av verksamheten där tjänsterna utförs. Detta 

medför att medarbetarna blir mer involverade i hållbarhetsarbetet och i beslutsprocesser vilket 

visar att Swedbank tror på sina medarbetare. Swedbank förutsätter att hela företagets såväl 

som kundernas framgång bygger på att företaget har engagerade medarbetare (Swedbank, 

2013).  

 

5.2.2.2	  Strategityp	  

Enligt Epstein och Roy (2001) är hållbarhetsrelaterade strategier osäkra tvetydiga och har ofta 

en långsiktig tidshorisont. Detta medför att strategiernas utförande ofta är svårare att 

observera och mäta än många andra ekonomiska indikatorer. För att förenkla arbetet och bryta 

ner det annars övergripande hållbarhetsbegreppet delas strategin in i tre delar: ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbarhetsarbete. Detta är den uppdelning Swedbank har av sin 

hållbarhetsarbete, vilket kan definieras som en “Triple Bottom Line”- strategi (Swedbank, 

2013). 
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Hahn (2013) menar att hanteringen av sociala och miljömässiga frågor i den strategiska 

planeringen kräver stort engagemang och en företagskultur med integrerade värderingar för 

hållbarhet. Även John (2012) menar att hållbarhetsarbetet måste bli en del av företagets kultur 

för att handskas med de många komplexa utmaningarna företaget står inför i sitt 

hållbarhetsarbete. Swedbanks hållbarhetsstrategi berör många olika områden vilket bidrar till 

strategins komplexitet (Swedbank, 2013). I och med att Swedbank arbetar inom så många 

områden är det viktigt att trycka på relevans för vad som är viktigast att arbeta med inom alla 

tre huvudområden. Swedbanks ambition är att i största möjliga mån anpassa sin 

hållbarhetsstrategi efter redan befintliga strukturer. Målet är att hela tiden integrera hållbarhet 

så mycket som möjligt så att hela banken arbetar generellt med hållbarhet och så att det finns 

med i den dagliga verksamheten och att det dessutom finns med i medvetenheten hos alla 

medarbetare. (Swedbank, 2013) Enligt Hahn (2013) är ett viktigt steg i formuleringen av 

hållbarhetsstrategin att utveckla företagets mission och vision så att de är anpassade för att 

integrera begreppet i hela verksamheten. Swedbanks strategi utgår från företagets vision, syfte 

och värderingar och Förare beskriver hur hållbarhet därav är en del av företagets DNA och 

allt företaget står för. 
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6	  Slutsats	  
 

I det avslutande kapitlet följer diskussion och slutsatser vilka svarar på studiens 

forskningsfråga samt fyller studiens syfte.  Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning inom ämnet. 

 

6.1	  Swedbanks	  löpande	  hållbarhetsarbete	  	  
I arbetet har vi förstått att Swedbanks organisationsstruktur används för att underlätta för 

arbetet med hållbarhetsstrategin. Swedbank har decentraliserat beslutskraften för att fördela 

beslutsrätt och ansvar längre ner i organisationen. Detta för att göra alla delaktiga i 

hållbarhetsarbetet. När det rör sig om hållbarhetsstrategier, eller andra strategier av samma 

komplexitet, har det framkommit att delaktighet från alla individer i organisationen är 

grundläggande för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Vidare så påverkas arbetet av att 

Swedbank är ett tjänsteföretag då det är beroende av individers prestationer och inställning till 

sina arbetsuppgifter. Fokus bör ligga på att införa ett tänk hos medarbetarna och att få dessa 

att engagera sig då de då får möjlighet att uppleva nytta utav sitt arbete. Vi kan utläsa att 

positiv respons från intressenter och möjligheten att ta ansvar bidrar till ett ökat engagemang i 

hållbarhetsfrågor. Vi kan även utläsa att en ledarstil som inkluderar medarbetarna i 

beslutsprocesser och ger dem möjligheten att utvecklas är viktigt för hållbarhetsarbetet. 

Swedbank utmärker sig i sitt höga medarbetarengagemang vilket pekar på att de hittat de 

bakomliggande nyckelfaktorerna för att sporra de anställda. Dessa faktorer är utöver respons 

och ansvarstagande, möjlighet till lärande och starka värderingar i företagskulturen.  

 

Swedbank använder sig av obligatoriska hållbarhetsutbildningar för att lära ut värderingar och 

visioner till alla anställda i Sverige. Swedbanks värderingar bygger på en tradition av kåranda 

och stolthet som speglas i företagskulturen. Denna kåranda har bland annat skapats genom 

viljan att ställa upp för varandra och matcha olika intressen i hållbarhetsarbetet. Swedbank 

uppmuntrar medarbetarna till att utvecklas men tvingar ingen att utföra hållbarhetsarbete 

utöver de regelverk som finns. Detta då hållbarhetsarbetet på kontoren främst bygger på egna 

initiativ och de mål kontoret väljer att sätta upp inom ramarna för regelverk, central 

samordning och operativa avdelningars riktlinjer.   

 



	  
	  

	  
	  

54	  

Vi kan utläsa att Swedbanks hållbarhetsstrategi inte fungerar som någon sidoprocess utan 

integreras i redan befintliga processer. Bland annat så sätts den ordinarie budgeten med 

hållbarhetsfrågorna inbakade men även när det kommer till medarbetarna så är 

hållbarhetsfrågor inbakade i den egna utvecklingsplanen. Detta kräver att medarbetarna måste 

utveckla sig kontinuerligt och öka sin medvetenhet i hållbarhetsfrågor då utvecklingsplanen i 

stort ligger till grund för löneförhandlingen. Även denna aspekt har varit bidragande till det 

höga medarbetarengagemanget då de i formuleringen av utvecklingsplanen får vara delaktiga 

i beslut som rör den egna vardagen.  

 

Något som uppfattas problematiskt vid hållbarhetsarbete är mätningen av effekter och 

prestationer. Swedbank upplever att kvalitén i arbetet är det företaget ska fokusera på men har 

inte hittat något bra sätt att mäta detta. För kvalitativa mått får företaget i stor grad förlita sig 

på medarbetarnas personliga uppfattning om hur hållbarhetsarbetet går. För mätningar av 

företaget som helhet används olika index medans kontoren kontrolleras via uppföljning av 

avvikelser. Vi kan dra slutsatsen att det i stor grad är upp till kontoren själva att styra sitt 

hållbarhetsarbete.  

	  

6.2	  Faktorer	  som	  har	  påverkat	  hållbarhetsarbetet	  

I studien kan vi främst se att fyra faktorer har påverkat Swedbanks hållbarhetsarbete. Dessa 

faktorer kan vidare delas in i externa faktorer, som påverkar hållbarhetsstrategin och interna 

faktorer, som påverkar styrningen.  

	  

6.2.1	  Externa	  faktorer	  

Intressenter är en viktig aspekt att beakta vid formuleringen av strategin. Intressenterna ställer 

krav på Swedbanks verksamhet och ignoreras dessa förlorar företaget relevansen i sitt arbete 

då intressenterna delvis styr vilket fokusområde företaget bör ha. Swedbank bör vara 

medvetna om att deras existensberättigande ligger i att fylla ett syfte för intressenterna. 

Hållbarhetsfrågor är ett område i samhället som präglas av trender och kontinuerlig 

förändring av fokusområde vilket ställer krav på att företagets styrning är flexibel. 
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För att utveckla sitt eget hållbarhetsarbete tjänar företagen i samhället på att samarbeta med 

varandra. I denna aspekt är Swedbank framstående då de gärna både samarbetar och sprider 

kunskap om sitt eget hållbarhetsarbete. Swedbanks hållbarhetsstrategi riktar sig till att 

inkludera fler då företaget för aktiva dialoger med såväl kunder som andra företag och då 

försöka influera dessa till utvecklad medvetenhet i hållbarhetsfrågor.  

	  

Ett ytterligare sätt att utveckla sitt hållbarhetsarbete uppnås genom att företaget kan låta sig 

influeras av andra företag som presterat bra i sitt hållbarhetsarbete. Att benchmarka delar av 

hållbarhetsarbetet hade kunnat vara ett sätt att uppnå detta och få en snabbare utveckling i sitt 

hållbarhetsarbete. Benchmarking är dock inget Swedbank i dagsläget använder sig av. Detta 

kan förklaras av det faktum att Swedbank ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete i stort men 

det kan ändå finnas detaljer där Swedbank skulle kunna ha något att lära från andra företag 

och branscher.  

	  

Något Swedbank istället använder sig av i formuleringen av strategier är standarder. Dessa 

standarder ger en mer övergripande bild av hur företag ska styra hållbarhetsarbetet vilket gör 

att endast vissa delar av principerna kan användas av företaget. En positiv effekt av 

miljöcertifikatet Swedbank har fått är att certifikatet sätter krav på att företaget ska uppnå 

vissa standarder, bland annat utbilda personalen. Detta ger företaget incitament på att utveckla 

hållbarhetsstrategin enligt standarderna för att fortsätta vara en miljöcertifierad bank.  

	  

6.2.2	  Interna	  faktorer	  

Vi kan i denna studie dra slutsatsen att företagstyp och strategityp påverkar vilka styrmedel 

som väljs och hur dessa används. Tjänsteföretag uppfattas som svårkontrollerade vilket i 

samband med den komplexa strategitypen bidrar till att styrningen både blir svår att utföra 

och mäta. Hållbarhetsstrategier är komplexa för att de innehåller många olika delar och berör 

många olika områden vilket gör att arbetet kan anta väldigt olika karaktär, speciellt i samband 

med att varje Swedbankkontor i mångt och mycket styr över sitt eget hållbarhetsarbete. Vi har 

i studien kommit fram till att det är svårt att säga någonting specifikt som fungerar för 

hållbarhetsarbete i alla företag då arbetet berör många olika funktioner inom organisationen. I 

denna aspekt är det viktigt att företaget integrerar hållbarhetsarbetet i varje process i 

kärnverksamheten. Detta kan endast göras med hjälp av medarbetarna och därför är 
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Swedbank beroende av deras engagemang för att uppnå strategiska mål. För tjänsteföretag i 

stort kan vi utläsa att det är viktigt att integrera ett hållbarhetstänk hos medarbetarna och vi 

kan även utläsa att det är svårt att använda formella styrsystem för att kontrollera och mäta 

arbetet.  

	  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de faktorer vilka är viktigast vid den kontinuerliga 

styrningen av hållbarhetsarbetet för tjänsteföretag är: en stark företagskultur vilken bygger på 

värderingar förankrade i hållbarhet, en tydlig kommunikation, organisationsstruktur som 

uppmuntrar ansvarstagande samt ledarstil som inkluderar medarbetarna i beslutsfattandet. 

Alla dessa faktorer bidrar till det medarbetarengagemang som krävs för att genomföra en 

hållbarhetsstrategi.  

 

6.3	  Vidare	  forskning	  inom	  ämnet	  

Ett förslag till framtida studier är att undersöka hur företag i den finansiella 

tjänsteföretagsbranschen kan använda benchmarking i sitt hållbarhetsarbete. Industrin är en 

bransch som på många sätt ter sig annorlunda än tjänsteföretagsbranschen. Det kan finnas ett 

intresse av att göra en djupare undersökning av skillnaderna i hållbarhetsarbetet mellan 

branscherna för att se hur dessa kan lära av varandra.    
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  för	  Magnus	  Danielsson	  
	  

Skulle du vilja presentera dig, namn och vad du har för position? Får vi publicera detta? 

Hur ser er organisationsstruktur ut? (anser du den Centraliserad eller decentraliserad) 

På vilken nivå utformas er hållbarhetsstrategi och finns det en speciell avdelning för detta? 

Hur mycket influerar ledningen på Swedbank hållbarhetsarbetet hos er på kontoren?  

- Finns det speciella regler ni måste följa? 

- Har ni upplevt några svårigheter med de direktiv ni fått gällande hur ni ska arbeta med 

hållbarhet på kontoren? 

Hur mycket inflytande har ni på kontoren att ta egna initiativ för hållbarhetsarbete? 

Har ni någon uppföljning på hur ert hållbarhetsarbete går och vem rapporterar ni detta till? 

- Hur ser rapporteringen ut? Hur är den uppbyggd? Vad inkluderar den? 

	  

Vad innebär hållbarhetsarbetet för er dagliga verksamhet vilka är de mest påtagliga åtgärder 

ni gör på det här kontoret? 

Upplever ni några märkbara positiva effekter av ert hållbarhetsarbete? 

Har ni utbildningar inom hållbarhet? 

Hur ser ert belöningssystem ut och anser du att hållbarhet är medräknat som incitament? 

Kan du sammanfattningsvis beskriva hur du anser att implementeringen av 

hållbarhetsstrategin i Swedbank går till.  

	  

(Som vi har förstått det finns det även ett par områden där ni upplever att ni kan utveckla ert 

hållbarhetsarbete: Utvecklingsområden. 

- Vilka sorts vinster leder ert hållbarhetsarbete till? 

- Ser du några strukturella brister med sättet ert hållbarhetsarbete är uppbyggt? 
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Bilaga	  2:	  Telefonintervjuguide	  för	  Jenny	  Lönnroos	  
 

Vill du börja med att presentera dig och lite kort och berätta om vilken roll du har på 

företaget? Får vi publicera denna information? 

	  

Frågor: 

Våra frågor kommer då handla om ekonomistyrningens fyra styrmedel och hur ni använder 

dem vid arbetet med er hållbarhetsstrategi. 

 

Organisation 

-Hur skulle du beskriva er organisationsstruktur? 

-Hur ser avdelningen ut där hållbarhetsstrategin utformas? Är det en stödenhet och på vilken 

nivå i organisationen ligger den i så fall? 

-Du är miljöchef och miljöaspekten ju är en del av hållbarhetsarbetet. Hur kommunicerar ni 

mellan era avdelningar? Hur delaktiga är ni i utformningen av strategin? 

-Har ni en avdelning som arbetar med endast sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor precis 

som din avdelning arbetar med miljöfrågor? 

 

Benchmarking/ Strategi 

-Har ni använt er av några standarder vid utformningen av er hållbarhetsstrategi? t.ex. ISO 

26000 

 

Prestationsmätning och belöningssystem 

-Hur mäter ni framsteg i ert hållbarhetsarbete? / hur mäter ni effekterna av ert 

hållbarhetsarbete? 

Använder ni er av ert belöningssystem för att främja hållbarhetsinsatser hos era anställda? Har 

ni till exempel några tävlingar på kontoren? 

 

Kommunikation 

-Hur tycker du att ni har nått ut med medvetenheten om ert hållbarhet till era kunder och 

resten av samhället? (Gör ni några kundundersökningar för att mäta hur väl ni lyckas 

förmedla ert arbete till samhället?) 

-Hur rapporterar ni hållbarhetsarbetet? 
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-Hur kommuniceras era hållbarhetsdirektiv ut från den ansvariga avdelningen? Finns det 

något regelverk som ni ska följa eller får ni bara rekommendationer på hur ni ska jobba med 

hållbarhet? 

 

Företagskultur 

-Kan du beskriva vilka speciella arbetsnormer i er företagskultur som gör det lättare för 

företaget att nå ut med sin hållbarhetsstrategi? 

-Hur anser du att hållbarhetsarbetet speglas i ledarskapsstilen på Swedbank? 

 

Lärande och kompetensuppbyggnad 

-Vi har sett att ni i början av 2014 införde en hållbarhetsutbildning för anställda på företaget. 

Ser den likadan ut för att anställda? Kan du beskriva utbildningen innehåll kort? 

Är det något specifikt du kan komma på som du anser att ni skulle kunna göra bättre eller som 

går dåligt i ert hållbarhetsarbete? 

Anser du att något av ert val av styrmedel på något sätt motverkar ert hållbarhetsarbete? 

	  

Övrigt 

Kontaktuppgifter till de personer som planerar/ utformar hållbarhetsstrategin. Tänkte fråga 

dem om de har några dokument att skicka till oss.  
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Bilaga	  3:	  Telefonintervjuguide	  för	  Linda	  Förare	  
	  

-Vad heter du, vilken position har du? får vi publicera detta? 

-Kan du berätta lite om din roll på företaget, dina arbetsuppgifter och hur din vardag ser ut? 

- Ställ följdfrågor och lyssna. (t.ex. vem är hennes närmsta chef, vilka jobbar hon med/vilka 

har hon kring sig när hon jobbar) 

-På vilken nivå i organisationen arbetar du? var ligger din stödfunktion? 

	  

- Åker du runt mellan kontoren, är du till förfogande när enskilda kontor behöver stöd eller 

hjälp med sitt hållbarhetsarbete? 

	  

Prestationsmätning 

-Hur mäter ni effekterna av hållbarhetsarbetet? Hur ser ni att ni lyckas med den strategi ni 

utformat? Hur kontrollerar ni att ert hållbarhetsarbete verkligen följs? 

- Följdfrågor. -Har ni använt er av några standarder tex ISO 26000, bankwiser för mätning 

	  

Belöning och engagemang 

-Använder ni belöningssystemet på något vis som ett incitament för att de anställda ska ta 

ansvar i hållbarhetsfrågorna eller hur motiveras anställda? 

	  

-Engagemangsindex för era medarbetare är högt. hur har ni åstadkommit detta, hur får ni 

medarbetarna engagerade?  

	  

Kommunikation 

-Hur rapporterar ni hållbarhetsarbetet?  

-Följdfrågor: gör du det? till vem? hur ser det ut? eller hjälper du bara kontoren?  

	  

-Hur kommuniceras era hållbarhetsdirektiv ut från den ansvariga avdelningen?  

-Finns det något regelverk som ni ska följa eller får ni bara rekommendationer på hur ni ska 

jobba med hållbarhet?  

-vad kan göras bätte?  
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-Hur tycker du att ni har nått ut med medvetenheten om ert hållbarhet till era kunder och 

resten av samhället?  

-Gör ni några kundundersökningar för att mäta hur väl ni lyckas förmedla ert arbete till 

samhället? 

- Hur kommunicerar ni ut ert hållbarhetsengagemang idag? Vad anser du att ni skulle kunna 

göra bättre?  

 

Lärande och kompetensuppbyggnad 

-Finns det nån utbildning för att öka medvetenheten? Ser den likadan ut för att anställda?  

-Kan du beskriva utbildningen innehåll? hur ser den ut? 

-Är det något specifikt du kan komma på som du anser att ni skulle kunna göra bättre eller 

som går dåligt i ert hållbarhetsarbete? 

-Anser du att något av ert val av styrmedel på något sätt motverkar implementeringen av er 

hållbarhetsstrategi? 
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Bilaga	  4:	  Intervjuguide	  för	  Viktor	  Brännlund	  och	  Erik	  Davidsson	  
-Vill du presentera dig med namn och position på företaget? Får vi publicera detta? 

-Vad anser du om Swedbanks organisationsstruktur?  

-Är den platt och får du ta egna initiativ? 

	  

-Kan du beskriva den hållbarhetsutbildning ni måste gå? 

-Fick du en tydlig bild av vad Swedbank står för? 

-Hur utvärderas ni i er kunskap i vad Swedbank står för och hållbarhetsarbetet. 

	  

-Kan du beskriva hur du upplever Swedbanks företagskultur? 

-Vad anser du om ledarstilen på företaget?  

-Är den öppen och hjälpsam?  
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- Kvalitet och kompetens i fokus 
  

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft 

och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll I 

samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv 

kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, 

nytänkande och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i 

fokus. 

 

 
 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 




