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Frågeställning:  

- Hur utformas och utövas CSR av Nordea? 

- Hur kan Nordea göra sina medarbetare och övriga intressenter mer CSR-medvetna? 

Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur Nordea tolkar och arbetar med 

CSR för att avslutningsvis kunna ge förslag på potentiella förbättringar och-/eller möjligheter 

inom deras fortsatta CSR-verksamhet, med hjälp av relevanta teorier och företagsnätverk som 

till exempel CSR Sweden.  

Metod: Kvalitativ metod med deduktiv ansats. En fallstudie har genomförts med 

semistrukturerade intervjuer på ett företag och en intresseorganisation. 

Slutsats: Nordeas verklighet stämmer överens till stor del med teorin som presenteras i 

studien när det gäller drivkrafter för att bedriva CSR-arbete och kraven utifrån 

organisationens omvärld. Nordea uppfyller stegen för totalt ansvarstagande i Carrolls teorier 

och bedriver således ett omfattande CSR-arbete där de arbetar aktivt för att tillhandahålla 

tjänster som tar hänsyn till krav och behov som deras intressenter har. 

Då Nordea verkar i ett flertal länder blir det CSR-arbete de bedriver komplext, vilket kräver 

hänsyn till ett flertal faktorer. Därför följer de standardiserade riktlinjer för att tydliggöra vilka 

värderingar som de själva har. Eftersom de tidigare nämnda kraven varierar beroende på 

marknad och land där verksamheten bedrivs ställs det krav på hög anpassningsförmåga. 

Identifiering av dessa behov bör ske genom samarbete med nationella intresseorganisationer 

som har medlemmar från olika branscher vilket kan leda till ökad kunskapsspridning. 

En medvetenhet saknas hos intressenterna angående det CSR-arbete som bedrivs. 

Medvetenheten måste därmed ökas. Nordea bör kommunicera mer med intressenterna om 

CSR genom workshops och andra utbildningsformer för medarbetarna. Det skulle medföra 

ökad medvetenhet genom hela organisationen, vilket i sin tur leder till att alla delar av 

företaget kan medverka i kommunikation och spridning av medvetenheten till ett större 

omfång av intressenter.   
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Research questions: 

- What is the nature of CSR-related work in Nordea, and how do they practice CSR? 

- How can Nordea raise awareness about CSR among employees and other stakeholders?  

Purpose: The purpose with this thesis was to get an increased understanding about how 

Nordea interprets CSR and how they work with CSR. Finally with relevant theories in mind, 

this thesis presents suggestions on possible changes and opportunities within Nordea’s CSR-

activities and how they can co-operate with NGO’s like CSR Sweden. 

Methodology: A qualitative study with deductive methods. A case study has been done with 

semi-structured interviews at a company and a nonprofit organization.  

Conclusion: The reality in which Nordea operates conforms to the theories presented in the 

thesis when we look at the driving forces behind working with CSR and the demands on the 

company that stakeholders have. Nordea meets the requirements for “totally liable business” 

in the theory provided by Carroll, and thus they are working with an extended CSR-

programme which includes actively supplying services that takes the stakeholders’ demands 

and needs into consideration. 

Since Nordea is active in multiple countries, their CSR-initiatives become complex which 

means taking multiple factors into consideration when working with those initiatives. This, 

among other things, means following standardized guidelines which helps clarifying their 

business values. Since the demands vary depending on the market and country in which they 

operate, their adaptability has to be high. The identification of these needs should be done 

through cooperation with national interest groups that carries members from different trades, 

which could lead to a higher rate of knowledge. There is also lack of awareness about the 

CSR-initiatives. This awareness needs tending to. Nordea should communicate more with 

their stakeholders about CSR and also host workshops and other means of education for the 

employees. This should result in a higher rate of awareness about CSR within the whole 

organization which leads to all parts of the company being able to help with communicating 

and spreading awareness to a greater span of stakeholders.  
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Begreppsdefinitioner 

Equator principles – Är en förvaltningsram som hanterar kreditrisker. Den ger riktlinjer för 

hur företag ska hantera, bedöma och fastställa sociala- och miljömässiga risker i 

projektfinansieringstransaktioner. Projektfinansiering används ofta för att finansiera 

utveckling och konstruktion av infrastruktur.(Equator Principles 2012a) 

ESG (Environmental, social and governance) – står för miljö, socialt ansvar och 

bolagsstyrning. Det finns växande bevis som tyder på att ESG-faktorer, när de integreras i 

investeringar och beslutsfattande, kan erbjuda investerare potentiella långsiktiga fördelar. 

ESG har blivit en förkortning för investeringsmetoder som inkluderar hållbarhetsfaktorer som 

ett sätt att hjälpa till att identifiera företag med överlägsna affärsmodeller. (ESG Managers 

2012a) 

 

PRI (Principles of responsible investments) – Är ett internationellt nätverk av investerare 

som arbetar tillsammans för att implementera sex principer för ansvarsfulla investeringar i 

praktiken. Målet är att förstå innebörden av hållbar utveckling för investerare och stödja 

undertecknare att integrera dessa frågor i sin verksamhet och sitt beslutsfattande. (PRI 2012a) 

 

GRI (The Global Reporting Initiative) - är en icke vinstdrivande organisation som verkar för 

en hållbar global ekonomi genom att tillhandahålla vägledning inom hållbarhetsrapportering. 

(Global reporting, 2012a) 

Global Compact - Global Compact eller UNGC är ett initiativtagande av Förenta Nationerna 

(FN) som verkar för att uppmuntra organisationer och företag världen över att anta hållbara 

och socialt ansvarsfulla policys och att rapportera angående implementeringen av dessa. 

(Global Compact, 2012a) 
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1 

Introduktion 
Kapitlet beskriver de grundläggande faktorer som ger arbetet dess bakgrund. Läsaren får en 

förståelse för vad uppsatsen undersöker samt vilka avgränsningar som gjorts under arbetets 

gång. 

1.1 Bakgrund 

EU har definierat CSR i EU-kommissionens kommuniké (COM 2011, s.3) som ”innefattande 

aktiviteter som bedrivs av företag utöver deras lagstadgade åtaganden gentemot samhället 

och miljön”. 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som beskriver företags ansvar i 

samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv (Grafström, Götberg & 

Windell, 2008 s.27). Det finns ingen entydig definition av hur tillämpningen av detta skall gå 

tillväga eftersom alla företag har delade åsikter om vad socialt ansvarstagande handlar om. Än 

så länge är det företagens uppgift att tolka uttrycket CSR och sedan anpassa det till sin 

verksamhet. (Grafström et al., 2008 s.38-40) 

Socialt ansvarstagande handlar alltså om att engagera sig i samhälls- och miljömässiga frågor 

utöver det som lagen föreskriver. På grund av den otydliga definitionen blir utmaningen för 

företagen att anpassa sin verksamhet efter omvärldens förväntningar och krav på socialt 

ansvarstagande. (Grafström et al., 2008, s. 39)  

Socialt ansvarstagande har funnits i flera århundraden men det är på grund av globaliserings-

processen som CSR har blivit allt mer uppmärksammat. De senaste 20 åren har 

internationalisering och avregleringar gjort att den politiska arenan ser annorlunda ut. Under 

den här tiden har också värderingarna i omvärlden förändrats, det räcker inte längre att ha bra 

produkter och tjänster utan nu påverkar även ansvar och företagsvärderingar konkurrensen. 

CSR går ut på att företag måste bestämma sig för vilket eller vilka frivilliga ansvarstaganden 

de vill engagera sig i. Företag ska ha förståelse för att det aktiva arbetet med ansvarstagande 

kan påverka företagets inverkan på omvärlden. (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 13-15)  

Anledningen till att företag arbetar med CSR kan vara för att öka sin legitimitet genom att 

undvika negativ publicitet och påtryckningar från omvärlden, eller att locka konsumenter till 

att köpa deras varor eller prenumerera på deras tjänster. CSR kan också användas som en 

marknadsföringsstrategi för att attrahera andra berörda aktörer i företagets omgivning. Internt 

inom företaget kan CSR hjälpa till med att rekrytera, motivera och behålla medarbetare. 

(Sprinkle & Maines, 2010, s.446-447) 

Genom att kommunicera ut vad företagets sociala ansvar innebär och hur detta ska hanteras 

kan företaget skapa en bild av hur samhället tolkar företaget. Att ha tillit och gott anseende 

hos sina intressenter kan öka företagets legitimitet på marknaden. Grafström et al.(2008) 

menar att det är viktigt att företagen är öppna med hur de arbetar med CSR samt att de 
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innehar goda relationer med aktörer i sin omvärld för att kunna bedriva en framgångsrik 

verksamhet. Det är också av stor betydelse att företagen kommunicerar resultat av den 

verksamhet som faktiskt bedrivs. Att kommunicera ut det sociala ansvaret och höja 

förväntningarna hos intressenterna är lätt, det som är svårt är att hålla det som utlovats och i 

praktiken utföra det sociala arbetet. Eftersom definitionerna av CSR är många och blir allt 

fler, blir det svårare att veta vilka förväntningar intressenterna har och vilka ansvarstaganden 

som är viktigast. (Grafström et al., 2008, s.136) 

Intresset för socialt ansvarstagande har ökat då företagen har en central roll i samhället 

(Grafström et al., 2008 s.16). Många företags CSR-aktiviteter syftar till att ha en direkt 

inverkan på samhället medan CSR-arbetet inom företag i finansbranschen har en indirekt 

inverkan. Företag i finansbranschen kan arbeta med socialt ansvarstagande på olika sätt. 

Bland annat har många av världens största banker gått ihop och skapat The Equator 

Principles. Det är riktlinjer som innebär att bankerna inte tillåter lån till projekt som inte tar 

hänsyn till sociala och miljömässiga krav. FN har även skapat riktlinjer, Principles for 

Responsible Investments (PRI), som uppmuntrar investerare att vara aktiva ägare och endast 

investera i företag och projekt som tar ett socialt- och miljömässigt ansvar. Dessa handlingar 

är exempel på indirekt ansvarstagande. (Grafström et al., 2008, s.128-129) 

Finansiella tjänster är komplicerade och finansbolag har en överlägsenhet gällande finansiella 

kunskaper. Finansbranschen präglas av ett förtroendeproblem förorsakad av oansvarigt 

risktagande som har försämrat arbete och välfärd. Finansmarknadsminstern Peter Norman och 

EU- & konsumentministern Birgitta Ohlsson menar att det dags att skapa bättre ordning och 

reda på finansmarknaden. Finansiell varaktighet och konsumenttrygghet är en 

grundförutsättning för att finansmarknaden ska bidra till tillväxt och välstånd. Därför bör 

finansföretag arbeta för att skapa bättre intern och extern struktur på finansmarknaden samt 

för att återupprätta branschförtroendet. (DN 2012)  

1.2 Problematisering och problemspecifikation 

På grund av att CSR är ett komplext ämne och kan tolkas på olika sätt, kan även sättet att 

applicera det på variera. De flesta studier som påträffats under förundersökningen behandlar 

främst CSR ur konsumenternas synvinkel. I dessa studier analyseras ofta företag inom 

detaljhandeln och därför ansågs det som intressant att studera hur en multinationell bank 

arbetar med CSR-relaterade frågor, i detta fall Nordea. Genom de utförda intervjuerna med 

Nordea framkom det att det finns brister i den interna och externa kommunikationen. Nordea 

strävar efter att ha en hållbar affärsmodell som genomsyras av hela organisationen, men i 

dagsläget är medvetenheten om Nordeas CSR-arbete relativt låg bland medarbetarna och dess 

övriga intressenter (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012).  

Enligt Norman och Ohlsson (2012) präglas finansbranschen av en förtroendekris och att det 

krävs ett bättre arbete med intern och extern struktur för att skapa tillväxt och finansiell 

varaktighet sågs det en möjlighet att undersöka hur Nordea arbetar med CSR. Det sågs också 

en möjlighet i att undersöka hur Nordea arbetar med intern och extern kommunikation av 

deras CSR-initiativ för att sedan kunna ge potentiella förslag eller förbättringar angående hur 

http://www.dn.se/debatt/sa-ska-kunden-skyddas-mot-en-aggressiv-finansbransch
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Nordea kan arbeta med detta för att stärka sin bild av att vara en ansvarstagande aktör bland 

medarbetare och andra intressenter i samhället. 

1.3 Frågeställningar och syfte 

De frågeställningar som ligger till grund för detta arbete är följande: 

 Hur utformas och utövas CSR av Nordea? 

 Hur kan Nordea göra sina medarbetare och övriga intressenter mer CSR-medvetna? 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur Nordea tolkar och arbetar med CSR för 

att avslutningsvis kunna ge förslag på potentiella förbättringar och-/eller möjligheter inom 

deras fortsatta CSR-verksamhet, med hjälp av relevanta teorier och företagsnätverk som till 

exempel CSR Sweden. 

1.4 Avgränsning 

Studien behandlar en bank och ett företagsnätverk som är specialiserade inom området CSR. 

Anledningen till att fler företag inom finansbranschen inte undersöktes var att en kvalitativ 

studie med fokus på det studerade företaget var att föredra. Om studien berört fler företag 

hade deras CSR-arbete enbart beskrivits ytligt och kortfattat, samt att studien hade fått en 

kvantitativ karaktär. Det ansågs inte passande att dra generaliseringar angående en studie som 

endast berör en bråkdel av finansbranschen. Den empiriska studien har påvisat att Nordeas 

CSR-arbete är omfattande och att respondenterna inte hade möjligheten belysa alla CSR-

initiativ. Därav har ett antagande gjorts att de initiativ som respondenterna presenterade är de 

som är mest framstående och därför endast dessa behandlats.  

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är personer som studerar ekonomi, hållbarhet & miljö eller 

personer som är intresserade av ämnesområdet. Uppsatsen är användbar för målgruppen då de 

möjligtvis saknar ingående kunskaper om just de aspekter av CSR som uppsatsen behandlar 

samt hur dessa aspekter speglas inom bankbranschen. Då uppsatsen är baserad på en fallstudie 

och är av kvalitativ karaktär kan de förslag och förbättringsmöjligheter som presenteras inte 

användas som en generell verksamhetsstrategi då dessa råd enbart är avsedda för 

studieobjektet. Därmed inkluderar målgruppen även anställda och ledning inom Nordea. Skall 

dessa förslag och möjligheter kunna appliceras på organisationer inom samma bransch måste 

innehållet justeras efter den enskilda verksamheten.  

1.6 Tidigare studier 

Nedan följer en redogörelse för vad de viktigaste föregående studierna har funnit angående 

CSR inom Nordea.  

Under förundersökningen inför den här studien har ett flertal uppsatser påträffats som 

behandlar Nordeas CSR-arbete ur olika perspektiv. 

I studien ”Bankernas roll i ett hållbart samhälle – om bankers CSR-arbete” från 2008 ville 

Nordea integrera CSR i hela affärsverksamheten för att det ska spegla företagets strategi. 

Nordea började med en ny CSR-strategi år 2007 och denna strategi skulle stegvis 
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implementeras under första halvåret 2008. Vid en djupare analys av de svenska storbankerna, 

speciellt avseende deras CSR-arbete, tydliggjordes det att intressenterna var viktiga för 

bankerna. Inom Nordeas informationsgivning och kommunikation i CSR-frågor spelar 

intressenternas önskemål en stor roll för hur kommunikationen bedrivs. Nordea beskriver 

även att deras intressentdialog inte framgår tydligt. Den intressent som visade sig vara mest 

betydelsefull för Nordea var deras medarbetare (Lundgren & Sachs, 2008, s.49-50) 

En annan studie som också påträffades var ”Corporate Social Responsibility- ett ansvarsfullt 

ledarskap” vars syfte var att undersöka huruvida ledare inom svenska storbanker kan använda 

sin ledarskapsposition för att påverka CSR-arbetet. Studien undersöker vidare hur ledare inom 

banker utövar sitt ledarskap. (Gustrin & Sljivo, 2011, s.4)  

Resultaten som presenterades i studien visade att CSR-arbetet ska finnas som en integrerad 

del av verksamheten och all viktig information förmedlades till medarbetarna via intranätet, 

utöver detta användes även dialoger och möten. Trots detta visade resultaten av studien att det 

fanns brister i Nordeas kommunikation gällande hur de fördelade ut ansvarstagandet till 

medarbetarna. (Gustrin & Sljivo, 2011, s.52) Detta styrktes av Guliyeva och Muhindo som 

också menade att det fanns brister i Nordeas CSR-kommunikation och att det är viktigt att 

initiativen bör vara integrerade i hela verksamheten (Guliyeva & Muhindo, 2011, s. 45). 
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2 

Metod 
Kapitlet redovisar de metoder som använts för genomförandet av studien. Metoderna ligger 

till grund för att kunna besvara syftet samt de frågeställningar som framkommer i 

introduktionskapitlet.  

 

2.1 Val av metod 

När en undersökning ska genomföras används två olika metoder. Antingen är studien 

uppbyggd på kvalitativa eller kvantitativa metoder. I vissa studier förekommer även en 

kombination av metoderna. Valet av vilken metod som ska användas beror på vad forskaren 

ämnar uppnå med undersökningen. Vid insamlandet av data måste forskaren välja vilken typ 

av information det är som ska samlas in. Kvantitativa data är information som är mätbara det 

vill säga resultat som redovisas i siffror i form av tabeller och figurer. Kvalitativa data är 

information som kan leda till en ökad förståelse inom ett visst ämnesområde eller förklara en 

viss situation eller attityd till något men som inte går att mätas i form av siffror. Den 

informationen redovisas i löpande text med citat. (Larsen, 2007, s.18-29) 

Frågeställningen styr valet av vilken metod som bör användas. Om det är människors åsikter 

som ska undersökas används oftast kvantitativa metoder vid insamlandet av data, till exempel 

frågeformulär som ger lite information om många enheter som kan ge en representativ 

överblick. Om studien ska undersöka attityder används kvalitativa metoder i form av 

djupintervjuer för att få så mycket information som möjligt om ett få antal enheter. 

Kvantitativa undersökningar syftar alltså till att generalisera ett visst beteende medan 

kvalitativa undersökningar är speciella för det studerade objektet. 

Fördelen med att genomföra en undersökning med kvalitativa metoder är att det kan ge bättre 

möjlighet att få en bättre helhetsförståelse inom det studerade ämnet då dessa metoder oftast 

leder till djupare och bredare kunskap. Det gör det enklare att säkerställa validiteten i 

undersökningen. (Larsen, 2007, s.18-29) 

Studien baseras på kvalitativa metoder. Anledningen till det är att en fallstudie av Nordea har 

genomförts för att få en ökad förståelse för hur de utformar och tillämpar sina CSR-initiativ. 

Frågeställningarna syftar inte till att besvara frågor som kan redovisas i form av siffror utan de 

är utformade på ett sätt som ska göra det möjligt att få en ökad förståelse inom området. 

Resultatet av undersökningen kan inte leda till en generalisering av bankers CSR-initiativ men 

den kan vara ett bra hjälpmedel för kommande studier om CSR inom finansbranschen.  För att 

få en så bred kunskap som möjligt om Nordeas CSR-arbete har djupintervjuer med öppna 

frågor genomförts. Detta för att uppnå en bra diskussion som kan leda till viktig information 

för att sedan utveckla en bra analys följt av relevanta slutsatser. En till anledning varför det 

valts kvalitativa metoder i studien är på grund av att empirin främst är baserad på 

djupintervjuer. Därför har empirin presenterats i form av löpande text.  
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För att få en ännu bredare kunskap inom ämnesområdet har det dessutom genomförts en 

intervju med en respondent från Sveriges ledande företagsnätverk inom CSR som fokuserar 

på att inspirera och hjälpa företag med sitt sociala ansvarstagande (CSR Sweden 2012a). 

Intervjun kan bidra med vital information och kunskap som kan leda till relevanta förslag på 

förbättringar och möjligheter i Nordeas CSR-arbete. 

Studien har genomförts som en fallstudie, vilket är en metod som kan användas för att 

systematiskt studera en företeelse. En sådan ansats är att föredra vid undersökning av aktuella 

eller nutida händelser då relevanta variabler inte kan manipuleras. Fallstudier saknar riktlinjer 

för datainsamlingsmetoder samt analys av informationen, vilket ger forskaren möjlighet att 

använda alla metoder för att samla in vetenskaplig information. (Merriam, 1988, s.21-24) 

”Beslutet att fokusera på kvalitativa fallstudier kommer sig av det faktum att man då snarare 

inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning.” (Merriam, 1988, s.25) 

Här stämmer författarens uppfattning direkt överens med beslutsprocessen angående valet av 

metod och arbetssätt som genomsyrar studien. 

2.2 Operationalisering 

Operationalisering beskriver hur empiriskt material ska samlas in och sedan tolkas och 

systematiseras (Jacobsen, 2000, s.282-283). I studien är intervjufrågorna instrumentet för att 

mäta Nordeas CSR-arbete. Teorin används för att få en helhetssyn på Nordeas CSR-arbete. 

Intervjufrågor skickades till respondenterna några dagar i förväg, allt för att de skulle kunna 

läsa på och vara förberedda. Intervjufrågor exklusive följdfrågor återfinns i bilaga 1. Tabellen 

nedan uppvisar hur teori och frågeställningar är sammankopplade.  

Teorier Intervjufrågor 
CSR med koppling till hållbar 

utveckling 
7,8,10,17 

Drivkrafter & Motiv 11,12,21,22 

CSR som strategi 1,2,3,20 

Carroll’s Modell 3,7,8 

CSR i finansbranschen 5,6,10,21,22 

SRI 13,17 

Tio Dimensioner 5,6,9,10,21,22 

Intern och extern Kommunikation 4,14,16 
 Figur 2. 1  Operationaliseringsmatris. Källa: Egen konstruktion 

 

2.3 Insamling av teori 

Inledningsvis genomfördes flertalet sökningar efter litteratur och sedan tidigare avhandlingar 

inom ämnet bank och corporate social responsibility via Discovery Service för Mälardalens 

Högskola samt Google Scholar. De sökord som har använts är ”csr  bank” , ”csr”, ”corporate 

social responsibility bank”, ”bank ansvar”, ”bank responsibility”, ”communicate csr”, 

”communication csr”, “csr employee”, “csr awareness”. Det fanns även en del litteratur inom 
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källhänvisningarna från de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som studerats samt efter 

tips från handledaren Magnus Linderström. Den litteratur som ansågs mest intressant var 

”corporate responsibility” av Blowfield & Murray (2011), ”Det ansvarsfulla företaget – CSR 

i praktiken” av Löhman & Steinholtz (2003) samt ”Företagsansvar i förändring” av 

Grafström et al. (2008). Blowfield & Murray (2011) ger en genomgående överblick av ämnet 

CSR. Löhman & Steinholtz (2003) beskriver hur organisationer i praktiken genomför en 

initiering av ansvar genom CSR. Grafström et al. är ett underlag för diskussioner om 

företagets roll och ansvar i samhället. Carrolls modell som påträffas i avsnitt 3.3 under teori 

kan vid en första anblick verka omodern, men modellen ansågs ändå vara relevant för studien 

då den återfinns ibland annat nya rön av Blowfield & Murray (2011). 

2.4 Primärdata 

Den primärdata som studien stödjer sig på har hämtats in genom personliga intervjuer med 

Susanne Helin; Nordea, Lena Höglund-Rosén; Nordea och Marianne Bogle; CSR Sweden. 

Initialt var det en utmaning att få kontakt då det i vissa fall saknades kontaktuppgifter på 

hemsidor eller dylikt, men efter förfrågan till allmän informationsavdelning framkom 

kontaktinformation till relevanta personer. 

Val av primära källor har skett utifrån studiens huvudfokus som innebar att studera hur en 

multinationell bank implementerar och kommunicerar sina CSR-initiativ. Valet föll på en av 

de största bankerna i Sverige eftersom det skulle kunna ge en tydlig bild angående hur CSR-

arbete bedrivs inom banksektorn och chansen att få kontakt bedömdes högre. Den information 

som samlats in är begränsad till det faktum att den bara speglar verkligheten utifrån de 

initiativ som Nordea har tagit, således är ett antagande att samma förutsättningar skulle gälla 

för alla andra banker felaktigt. Modellen nedan sammanfattar hur, var och när de personliga 

intervjuerna genomfördes med hjälp av semistrukturerade frågor. 

 

Datum Verksamhet Namn Position Plats Varaktighet Inspelad 

121204 Nordea  Susanne 

Helin 

Kontorschef i 

Sala med 

ansvar för 

CSR i 

mittregionen, 

Sverige 

Nordeas 

bankkontor, 

Västerås 

55 min 

 

Ja 

121212 Nordea Lena 

Höglund-

Rosén 

CSR-Manager 

för Nordea- 

koncernen 

Nordeas 

huvudkontor, 

Stockholm 

60 min  Ja 

121212 CSR Sweden Marianne 

Bogle 

Verksamhetsa

nsvarig 

CSR Swedens 

huvudkontor, 

Stockholm 

58 min  Ja 

Figur 2. 2  Intervjuöversikt.  Källa: Egen konstruktion 
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2.5 Val av respondenter 

Undersökningen eftersträvar en kvalitativ empiri. Då kvalitativ empiri innefattar speciella 

egenskaper hos studieobjektet blir det problematiskt att generalisera eftersom mängden 

observationer är begränsad. Ett utlåtande angående de data som faktiskt har insamlats kan 

göras, och även angående vad som gäller för dem. (Rienecker, Jørgensen, Hedelung, 

Hegelund & Kock, 2006, s. 305) Därför görs antagandet att valet av respondenter påverkar 

resultatet av undersökningen eftersom det är på intervjuerna den empiriska undersökningen 

främst baseras.  

 

En grundpelare för fältarbete är användandet av så kallade key informants som källor för 

information om vad en observatör inte har eller kan uppleva och som förklaringsskällor för 

någonting som observatören har iakttagit. Key informants är personer vars särskilda kunskap 

och insikt inom ett område, kan visa sig vara särskilt avgörande för att en observatör skall 

kunna förstå vad som sker. (Patton 1990, s.263) Anförandet ansågs vara korrekt och det 

passar väl in på hur respondenterna valts ut. Valet föll på några få centrala personer i hopp om 

att deras kunskap och insikt skulle bidra med en ökad förståelse för ämnet och relevanta 

teorier, som använts för att analysera organisationernas nuvarande situation. 

 

Respondenterna valdes ut på subjektiv basis. Elektronisk kontakt undveks i största mån för att 

istället få personlig kontakt med respondenterna. Detta resulterade i att det geografiska 

sökområdet för respondenter blev området Västerås/Stockholm då många av storbankerna har 

sina huvudkontor i Stockholm. Eftersom Västerås bara är en timmes bilfärd från Stockholm 

gjordes bedömningen att personliga intervjuer var att föredra och att sådana möten skulle 

kunna bokas in med kort varsel. Via kontakt med de nationella huvudkontoren kunde 

respondenter med relevant kunskap angående organisationen finnas, vilket gynnar arbetets 

kvalitet. 

 

De respondenter som valdes ut var Lena Höglund-Rosén, Susanne Helin och Marianne Bogle. 

Höglund-Rosén är CSR-Manager för Nordeakoncernen och därmed ansågs hon vara en 

relevant källa som skulle kunna bidra med tillförlitlig information angående Nordeas CSR-

arbete. Susanne Helin är kontorschef och CSR-ambassadör inom regionen Närke, 

Västmanland och Dalarna. Hon valdes ut då det ansågs vara intressant att undersöka hur CSR-

arbetet avspeglar sig i olika delar av organisationen.  

 

Från början var tanken att jämföra hela bankbranschen, men det uppdagades tidigt att det 

skulle bli ett för brett och generaliserande arbete, istället genomfördes en fallstudie om 

Nordea. Valet att rikta in sig på en multinationell bank skulle med andra ord ge en mer 

kvalitativ studie. Dessutom antogs det att de mindre bankerna saknar resurser för att kunna 

bedriva ett utvecklat CSR-arbete och identifiera sig med detta arbete. Det som kan vara mer 

rimligt är att småbankerna i dagsläget fokuserar på att verksamheten skall gå runt och då ges 

inte ämnet CSR lika mycket utrymme, eftersom ekonomin som helhet går före.  
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En intervju bokades även in med Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden då 

tidigare uppsatsskribenter använt henne som en källa och för att hon arbetar för Sveriges 

största företagsnätverk inom CSR. Detta medförde att hon bedömdes som en relevant och 

tillförlitlig källa. 

2.6 Analysmetod 

Analysen har en deduktiv ansats vilket innebär att arbetet inleds med teorier och utifrån dessa 

har förutsägelser gjorts om den empiriskt insamlade datan. (Björklund & Paulsson, 2012 

s.64). 

Väsentlig teori och den insamlade empirin har sammanställts i analysen. I analysen skapades 

diskussioner ligger till grund för slutsatserna, som i sin tur uppfyller syftet och problem-

ställningarna. 

I analysen har empiriska data undersökts utifrån den teoretiska referensramen. Här sker en 

jämförelse av materialet ifrån de olika respondenterna med varandra samt identifiering av 

samband, likheter och skillnader. Analysen bygger i stor utsträckning på författarnas egna 

reflektioner, kommentarer och tankar. I analysen ges förslag på egna förbättringar och 

lösningar (Björklund & Paulsson, 2012, s.49). Slutsatserna bygger på analysen och fråge-

ställningar samt syfte besvaras. 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Undersökningar ska alltid försöka minimera problem vid granskning av empiri och teori. 

Validitet betyder giltighet och reliabilitet betyder tillförlitlighet, dessa ord innebär att 

kvaliteten på insamlad data har blivit kritiskt granskat. Uppgiftslämnare har ofta bra 

helhetssyn men kan också blinda fläckar. (Jacobsen, 2002, s.255-256)  

För att öka validiteten formulerades tydliga frågor till de personliga och semistrukturerade 

intervjuerna, där kunde följdfrågor ställas. Eftersom Nordea följer en del globala policys och 

riktlinjer som bland annat GRI och Globalt Compact är validiteten hög då svaren på dessa 

frågor från olika medarbetare vid olika positioner skulle likna varandra. 

Eftersom att svaren från olika medarbetare är liknande ökar även tillförlitligheten då samma 

svar förekom gällande samma företeelse (Björklund & Paulsson, 2012, s.80). Reliabiliteten 

ökade även när intervjun hölls med CSR Sweden, för att få en insyn av CSR i 

finansbranschen. Kunskapen från CSR Sweden tydliggjorde finansbranschens CSR-arbete, 

därmed kan snedvridet material som uppfattas som marknadsföring elimineras. Råder 

samstämmighet mellan undersökningar och sakkunniga kan giltigheten öka (Jacobsen, 2002, 

s.258). Dock kan risken finnas att reliabiliteten i studien minskar då Nordea inte berättar 

”hela” sanningen och behåller viss information internt. 
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3 

Teori 
Kapitlet beskriver de teorier som ligger till grund för studien. Vissa teorier har inte 

behandlats i analysen men de anses ändå vara nödvändiga för att ge läsaren en överskådlig 

bild av begreppet CSR. 

3.1 CSR med koppling till hållbar utveckling 

Socialt ansvarstagande med begrepp som CSR och hållbar utveckling har blivit en 

omdebatterad fråga. Företags sociala ansvar är långt från en ny fråga och har historiska rötter i 

Sverige sedan 1600-talet. Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar och 

minimera risken för att oegentligheter ska existera i företag. (Grafström et al., 2008: 27-28) I 

slutet av 1980-talet skapade FN en definition på tillväxt som inte sker på planetens bekostnad 

som lyder: En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  Idag ses CSR och hållbarhet som 

något som även kan bidra till ökad lönsamhet, då det kan ses som ett tillvägagångssätt att 

minska onödigt utnyttjande av mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt 

optimera användningen av de resurser som finns tillgängliga. De senaste åren väljer flera 

internationella företag att tala om hållbarhet, då det är ett begrepp som till skillnad från CSR 

är relativt okomplicerat och har en kraftfull, vetenskapligt definition och som därmed förstås 

överallt. (Grankvist, 2012, s.16-19) 

3.2 Tio dimensioner inom CSR 

Följande teoristycke är en sammansatt teoretisk grund med flertalet källor. Dock har all 

kommande teori ur detta stycke 3.2 hämtats ur Kincaid (2012) och således refereras det till 

vissa av nedanstående källor i andra- och tredje hand i källförteckningen då dessa inte 

funnits tillgängliga för referens utan deras rön har enbart påträffats återgivna i Kincaid 

(2012). 

Trots ett brett spektrum av definitioner av CSR så har Blowfield & Murray (2008) delat in 

fältet i mer lättförståeliga kategorier som de presenterar som tio övergripande pelare. Dessa 

pelare reflekterar författarnas erfarenheter ur både akademisk synvinkel samt ur en 

arbetslivserfarenhetssynvinkel. De tio principerna är följande: Affärsetik, Efterlevnad av 

lagar, Filantropisk verksamhet & Samhällsinvestering, Miljöstyrning, Hållbarhet, Djurens 

rättigheter, Mänskliga rättigheter, Arbetstagarnas rättigheter, Korruption och slutligen 

Bolagsstyrning. (Kincaid, 2012, s.156) 

För att vidare förklara CSR har dock enbart sju av dessa tio pelare behandlats på djupet 

eftersom det enbart är dessa sju grundläggande principer för ämnet som är relevanta för 

studien.  

3.2.1 Bolagsstyrning , Affärsetik & Efterlevande av lagar 

Enligt Blowfield & Murray (2008) definieras bolagsstyrning som på vilket sätt rättigheter och 

skyldigheter delas mellan olika företagsaktörer (Blowfield & Murray i Kincaid, 2012, s.161).  
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Crane & Matten (2007, s.52) föreslog att affärsetik är studien av situationer, aktiviteter och 

beslut där frågan om moralitet tas upp, och att det inte innefattar rätt eller fel i form av 

handels-, strategiska, eller finansiella frågor (Crane & Matten i Kincaid 2012, s.156). Även 

Carroll (2008, s.93) påpekar vikten vid etiskt ansvar genom att understryka att en förändring 

inom etik eller värderingar nästan alltid föregår etablering av nya lagar, med andra ord kan 

inte lagar efterföljas om inte företag agerar etiskt ansvarsfullt (Carroll i Kincaid, 2012, s.156). 

Blowfield & Murray (2008, s.25) förkunnade att vilken definition som helst av ansvar, som 

ignorerar efterlevande av lagen, har brister i sig. Att efterleva lagen är en av de mest 

grundläggande skyldigheter som företag har gentemot samhället. (Blowfield & Murray i 

Kincaid, 2012, s.156) 

3.2.2 Filantropisk verksamhet och Samhällsinvestering 

Carroll (2008, s.94) beskriver filantropisk verksamhet och samhällsinvestering som någonting 

som omfattar de initiativ företag tar för att vara goda företags-medborgare, så som att bidra 

till kultur, utbildning och samhället (Carroll i Kincaid, 2012, s.157).  

Blowfield & Murray (2008, s.26) uppskattar att hälften av alla företag linjerar sina 

samhällsinvesteringsprogram med affärsmål. Det är viktigt att notera att filantropi skiljer sig 

från till exempel affärsetik då det inte är något obligatoriskt trots att det är en nyckelegenskap 

av CSR. (Blowfield & Murray i Kincaid, 2012, s.157) 

3.2.3 Miljöstyrning 

Under diskussionen av miljöstyrning antyder Blowfield & Murray (2008, s.27) att miljö-

medvetenhet först började få fäste under 1960-talet och har sedan dess ökat konstant. Den 

ökade vikten av miljöstyrning under 2000-talet underströks genom förklaringen att den ”gröna 

revolutionen” som startade under 1990-talet borde ses som en strategisk möjlighet snarare än 

ett kostsamt problem. (Blowfield & Murray i Kincaid, 2012, s.157) 

Enligt Burchell (2008, s.132) definieras miljöstyrning på följande sätt: Att bedriva affärs-

verksamhet i enighet med lagar, regler och nationella normer så väl som internationella 

överenskommelser, standarder och mål i syfte att bevara miljön och skydda allmän hälsa på 

ett sätt som bidrar till det övergripande målet att uppnå ”hållbar utveckling”. Generellt sett 

verkar de flesta företagsledare vara överens om att naturen och dess miljö kräver konstant 

styrning för att dess tillgångar skall säkerställas. Trots det blir miljön förstörd av föroreningar 

i strävan efter ekonomiskt överflöd. (Burchell i Kincaid, 2012, s.158) 

3.2.4 Hållbarhet 

Visser (2007, s.445) skriver att hållbarhet kräver att dagens generations behov möts utan att 

äventyra behov eller möjligheter för framtida generationer (Visser i Kincaid, 2012, s.158). 

Även Hawkins (2006, s.151) påstod att hållbarhet innebär att företag fortsätter att arbeta 

långsiktigt medan de tar en mer genomtänkt ståndpunkt ur resursanvändning och samtidigt 

främja ekonomisk och social tillväxt i det stora hela för samhället (Hawkins i Kincaid, 2012, 

s.158). Medan Blowfield & Murray (2008, s.27) föreslog att det går att generellt förstå 

hållbarhet som ”förmågan att upprätthålla en hög livskvalitet för nuvarande och framtida 

generationer (Blowfield & Murray i Kincaid, 2012, s.158). 
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3.2.5 Djurens rättigheter 

Djurens rättigheter, innebär att arbeta med att minimera och om möjligt, eliminera djurplågeri 

genom att ge djuren samma respekt som människor. Blowfield & Murray (2008, s.29) 

föreslog att det var en rörelse som arbetade för djurens rättigheter som primärt stimulerade 

kampanjer för socialt ansvar under 1980-talet. (Blowfield & Murray i Kincaid, 2012, s.158) 

3.2.6 Mänskliga rättigheter 

Blowfield & Murray (2008, s.31) beskriver hur mänskliga rättigheter infördes år 1948 i 

Universal Declaration of Human Rights. Deklarationen innehåller friheter som rätten till liv, 

erkännande inför lagen, tankefrihet och frihet från tortyr och slaveri. Utöver Universal 

Declaration of Human Rights finns ett separat initiativ från det senaste decenniet, FN: s 

Global Compact. Global Compact tros ha bidragit betydligt till utvecklingen av 

människorättsrörelsen. (Blowfield & Murray i Kincaid, 2012, s.159)  

Även Burchell (2008, s.138) skriver att de första två principerna i Global Compact fokuserar 

enbart på mänskliga rättigheter och de innebär att företag ska stödja och respektera skyddet av 

internationella mänskliga rättigheter samt att företagen bör se till att de inte är delaktiga i brott 

mot mänskliga rättigheter. (Burchell i Kincaid, 2012, s.159) 

Blowfield & Murray (2008, s.30) skriver att med utvecklingen av nya initiativ så som FN: s 

Global Compact, har företagen valts ut som ”en av de viktigaste sociala institutioner som har 

ansvar utöver sina konventionella förtroenden”. (Blowfield & Murray i Kincaid, 2012, s.159) 

3.2.7 Arbetstagarnas rättigheter 

Arbetstagarnas rättigheter härstammar från mänskliga rättigheter. Arbetstagarnas rättigheter 

har hedrats under en lång tid, tack vare organisationer som International Labour Organization 

(ILO) och fackföreningar. Arbetstagarnas rättigheter började ta fart för två decennier sedan, 

innan dess var ämnet inte särskilt förespråkat eller publicerat utan fokus låg då på andra 

internationella rättighetsfrågor. Företag svarar genom att utveckla arbetstagarnas rättigheter 

och välfärd samt främja högre normer för tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet och 

diskriminering av kön, etniciteter, sexuell läggning, ålder osv. (Kincaid, 2012, s.159-160) 

3.2.8 Korruption 

Korruption är en viktig del av CSR-området som har succesivt har uppnått ökad 

uppmärksamhet. Globaliseringen öppnade marknader och försörjningskedjor över hela 

världen, men medförde en betydande ökning av korruption. (Kincaid, 2012, s.160) 

Nussbaum & Wilkinson (2007, s.139) definierar korruption som ”missbruk av anförtrodd 

makt för privat vinning”. Nussbaum & Wilkinson (2007, s.140) skriver vidare att korruption 

kan ta många former: bedrägeri, mutor, intressekonflikter, förskingring, förfalskning, 

svågerpolitik (favorisering av släkt och vänner), handel med inflytande, hemlig budgivning, 

utpressning, olaglig information förmedling och insiderhandel. Företagens sociala ansvar 

innebär att de ska sträva efter att minimera och slutligen eliminera korruption. (Nussbaum & 

Wilkinson i Kincaid, 2012, s.160) 
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3.3 Carroll’s modell för socialt ansvarstagande 

Carroll har tagit fram en modell som beskriver fyra olika steg som ett företag måste uppfylla 

för att kunna klassificera sig som totalt socialt ansvarstagande. (Carroll, 1979, s.499) 

 

 

Figur 3. 1 Corporate Performance Modell   Källa: Egen konstruktion av Carroll, A.B. 1979, ”A Three-

dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, Academy of Management Review, Vol.4, nr. 4, s. 

497-505. 

 Ekonomiskt ansvarstagande är den viktigaste grundstenen för att i ett företags 

ansvarstagande. Det handlar om att företag först och främst måste fokusera på att 

producera varor och tjänster som samhället efterfrågar. (Carroll, 1979, s.500) 

 Lagligt ansvarstagande är krav på företaget från samhället om att producera varor och 

tjänster och följa uppsatta ekonomiska mål utan att bryta mot regelverk och tvingande 

lagar. (Carroll, 1979, s.500) 

 Etiskt ansvarstagande handlar om uppförande och aktiviteter som inte är reglerat i 

lagstiftningar men som ändå förväntas samhällets intressenter. Detta är det svåraste 

steget att uppfylla då det sker delade åsikter om vad etiskt ansvarstagande är. (Carroll, 

1979, s.500) 

 Diskret ansvarstagande är det fjärde och sista steget i Carrolls modell om totalt socialt 

ansvarstagande. Detta steg är helt frivilligt för företaget att anta men det finns 

påtryckningar och förväntningar från samhället att företag ska engagera sig i frågor 

och aktiviteter utöver de som återfinns i de tidigare stegen. Det kan vara engagemang i 

filantropiska verksamheter där företag gör en frivillig insats. (Carroll, 1979, s.500) 
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3.4 Drivkrafter och motiv till CSR-initiativ 

Intressenter är en grupp av personer, organisationer och företag som påverkas av företagets 

verksamhet och dessa påverkar i sin tur företaget. För att ett företag ska kunna identifiera 

vilka intressenter som är viktigast för verksamheten kan företaget göra en intressentanalys, 

där de som har större påverkan än andra utmärks. Sedan bör företaget kartlägga hur påverkan 

ser ut och vilka intressenter som är viktigare än andra. (Grankvist, 2012, s.21-22) 

Intressenter kan vara primära eller sekundära, där den förstnämnda gruppen är de intressenter 

som företaget behöver för att kunna överleva, ofta kunder eller ägare. Om företaget inte 

tillgodoser dessa intressenters behov kommer företaget inte att överleva. Sekundära 

intressenter är de som kan skapa opinion (media, myndigheter & intresseorganisationer) och 

därigenom vara en stärkande eller försvagande kraft för företaget, men de har dock ingen 

direkt påverkan på företagets överlevnad. (Grafström et al., 2008, s.67-68) 

Kunderna och samhället är företagens största intressenter och även den största anledningen 

och drivkraften till att företagen bedriver socialt ansvarstagande. Samhället tycker bland annat 

att ett företag ska skapa sysselsättning, bygga ett bättre samhälle och producera värdefulla 

produkter och tjänster. Frågan är då varför ett företag ska bry sig om allmänheten? Företag, 

dess ägare och anställda är en del av samhället. Företag ska ta ansvar för samhället, och på 

grund av att de flesta individer i dagens samhälle är möjliga investerare kan ett gott rykte 

locka värdefull och kompetent arbetskraft till organisationen eller öka lönsamheten. Idag 

måste produkter och tjänster innebära något mer än “bra”, de måste leverera mera emotionella 

värden som kunderna kan identifiera sig med. Företaget måste skapa sig en plats i samhället 

där de kan visa vad de står för. (Löhman & Steinholtz, 2003, s.45- 47)  

Drivkraften till företags CSR-arbete handlar inte om själva handlingen utan om lönsamheten. 

Företag har börjat förstå att genom att bidra till ett hållbart samhälle utan problem kan de öka 

sin innovationsförmåga, konkurrenskraften och framförallt sin lönsamhet. (Grankvist, 2012, 

s.38-40) 

Det har blivit tydligare under de senaste decennierna att företag bör gå mycket längre än att 

betala skatt och följa landets lagar. Företagen börjar inse att de har en skyldighet att tjäna 

pengar på ett ansvarsfullt sätt och därigenom skapa en positiv relation med samhället. 

Företagen inser behovet av att sätta gränser för vad som anses acceptabelt beteende på kort 

sikt samtidigt som prognoser på de potentiella resultaten av sitt ansvarstagande på lång sikt. 

Det räcker inte längre att bara existera utan att vålla skada på andra. Dagens företag förväntas 

att bidra positivt till samhället, och det är sådan typ av förväntan och trycket ifrån samhället 

som driver företagens sociala ansvar och dess insatser framåt. Hur verksamheten bedrivs blir 

öppnare och folk kräver bättre metoder från de företag som de stöder. Investerare och 

konsumenter blir mer medvetna om företagens sociala ansvar, och medvetenheten om denna 

faktor börjar påverka hur och var de spenderar sina pengar. Dessa trender tyder på att om 

företagen vill ha god livslängd på marknaden, skulle de förstå väl vad som krävs av att vara 

ansvarstagande. (Kincaid, 2012, s.155) 

Socialt ansvar inom företag beskrivs ofta som en fråga angående egen vinning, att CSR 

handlar mer om affärsstrategi än välgörenhet. Detta speglar en utveckling där företagsansvar 
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har gått från att möta krav från omvärlden till att bli mer integrerat i affärsmodeller. 

Företagens sociala ansvar kopplas idag alltmer samman med vinstintresse på grund ut av att 

det kan öka lönsamhet på kort sikt. Många hävdar att socialt ansvarstagande handlar om att 

göra goda och lönsamma affärer istället för att göra gott för sakens skull. (Grafström et al., 

2008, s.150) 

3.5 CSR som strategi 

Ökar CSR legitimiteten och lönsamheten för företag trots socialt ansvarstagande är 

komplicerat och att det är en frivillig handling ifrån dessa företag? Det finns två olika steg i 

angreppssätt på CSR, ansvarssteget och handlingssteget. Ansvarssteget innebär att företag tar 

ansvar på lång sikt och att de vill ta ansvar, det kräver förstås både tid och pengar. 

Handlingssteget är det få företag som befinner sig i, dock är inget CSR-initiativ en dålig 

handling. Handlingssteget innebär att företaget har bestämt sig för att ge tillbaka till den 

omvärld de är verksamma i på kort sikt. (Löhman & Steinholtz, 2003, s.107-109) 

CSR är en grundläggande del av företagens marknadsföringsstrategier, för att det har en 

förmåga att stärka imagen av företaget och dess varumärke. Allt oftare försöker företag 

presentera sig som sociala aktörer, vars ledande mål är att bidra till en hållbar utveckling av 

samhället, som en följd av att företagen utvecklar uppförandekoder, publicerar sociala 

rapporter och ansluta sig till internationella CSR-initiativ såsom FN:s The Global Compact 

och GRI. Det finns flera forum som rankar företags sociala ansvarstagande, exempelvis 

Fortune 500. CSR är ofta fördelade över organisationen för att kunna definiera sitt företags 

uppdrag och projicera sina visioner och uttalanden som kan inrätta en tydlig identitet som gör 

att företaget kan behålla sin trovärdighet och legitimitet åt olika intressenter. (Pérez & 

Rodrígeuz del Bosque, 2011, s.147) 

Porter och Kramer menar att socialt ansvarstagande inte bara bidra till en ökad lönsamhet utan 

att socialt ansvarstagande är ett måste för att tjäna pengar. Företagens CSR-arbete är det som 

kan rädda det ekonomiska systemet, som befinner sig under angrepp efter att ha orsakat 

samhällsproblem på grund av att företag varit själviska under en längre tid.(Grankvist, 2012, s.39) 

3.5.1 Nätverk 

Castells (1998) menar att nätverk syftar till interaktioner mellan noder, konkret vad en nod är 

beror på vilken typ av nätverk som avses. Till exempel aktiebörserna med deras avancerade 

stödfunktioner i nätverket av globala finansflöden. Det är ministermöten inom det politiska 

nätverk som styr EU samt mediasystem i det nätverk som bildar grund för kulturella uttryck 

och allmän opinion i informationsåldern. (Bjerke, 2005, s.179) 

Nätverksstrukturen omfattar ett internt eller externt nätverk med självständiga medlemmar 

(organisationer eller individer) som enas under ett gemensamt syfte och därigenom tar del av 

de fördelar som samarbete för med sig. Ett internt nätverk kan till exempel vara ett stort 

företag som är konstruerat kring strategiska affärsenheter, och ett externt nätverk kan vara 

strategiska allianser mellan organisationer. Organisationella nätverk uppstår från flertalet 

nätverk av individer och varje medlem av nätverket kan ha en egen typ av 

organisationsstruktur vilket resulterar i relationer på flera nivåer istället för enkla och platta 
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relationer. Dessa typer av komplexa nätverk kan underlätta för många typer av 

organisationella relationer. (Burns, 2008, s.147-148) 

För att se till strategiska partnerskap är relationerna ofta skapade för att uppnå ett värde 

genom synergism då parterna når en vinst som de inte hade kunnat uppnå på egen hand. 

Nätverk suddar ut gränserna för en organisation. Organisationerna delar på tillgångar och 

risker vilket medför att nätverk av små företag kan konkurrera med stora företag. (Burns, 

2008, s.148) 

Enligt Taiticchi, Cagnazzo, Beach & Barber (2012) skriver Gulati et al., (2000) skriver att 

detta bland annat inkluderar tillväxt av marknadsandelen, förbättrad och mer effektiv 

användning av företagens tillgångar, förbättrad servicenivå, förkortad produktutvecklingstid, 

delade/reducerade kostnader för utveckling av nya produkter och förminskade risker vid 

produktutveckling. Andra motiv till nätverksarbete kan inkludera tillgång till information, 

marknader och teknologier. (Taiticchi et al., 2012, s.594) 

3.5.2 Partnership 

Som följd av den ständigt pågående globaliseringsprocessen har det blivit viktigt för företag 

att samarbeta med andra intressenter för att kunna utvidga sitt förhållande till samhället. Det 

finns flera olika typer av samarbeten. Många CSR-samarbeten utgörs ofta av ett företag och 

en annan enhet till exempel en intresseorganisation. Det finns även andra mer komplexa 

samarbeten som består av flera organisationer från olika branscher. Det är nödvändigt för 

företag att ingå samarbeten med andra organisationer för att kunna konkurrera på den globala 

marknaden. De menar att CSR-baserade samarbeten med andra organisationer förenklar 

möjligheterna att adressera de utmaningar som globaliseringsprocessen medför. Samarbeten 

med organisationer från andra branscher bidrar också med kunskap som kan ge chefer 

möjligheter att omvärdera vissa situationer och möjligheter på ett sätt som ifrågasätter 

förutfattade idéer och vanor. Genom samarbeten kan företag upprätthålla sina kontakter med 

lokala och globala samarbeten och även förhindra och förenkla lösandet av eventuella 

konflikter. (Blowfield & Murray, 2011, s.119-122) 

3.6 Intern & extern kommunikation av CSR 

De är ofta de stora och välkända varumärkena som hamnar i fokus hos media. Dessa företag 

med produkter som omvärlden känner igen och har en förbindelse med, är de som arbetar 

aktivt med CSR för att öka sin legitimitet och möta kritik. Därför tvekar företag till att 

kommunicera ut sitt CSR-arbete då problem kan uppstå efter eventuell kritik. Eftersom 

definitionerna av CSR-arbete är många och blir allt fler, blir det svårare att veta vilka 

förväntningar intressenterna har och vilka ansvarstagande som är viktigast. Att skapa ett gott 

rykte är mycket tid- och resurskrävande, och hur företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete är 

olika. (Grafström et al., 2008, s.133-136)  

Att inte kommunicera ut sitt CSR-arbete är som att slösa med resurser, om företaget agerar för 

en bra sak är det naivt att inte låta intressenterna veta att de gjort ett bra val när de köper eller 

tror på en vara eller tjänst. Kommunikationen måste hållas kontinuerligt så att inte CSR-

arbetet hamnar ur fokus. (Grankvist, 2012, s.82:89). 
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CSR-kommunikation innebär att företag kan göra samhället medvetna om sociala 

frågor som därmed kan resultera i ökad efterfrågan från intressenter. Följaktligen anser 

företag att CSR-kommunikation bör vara en dubbelriktad process som överför information 

samtidigt som de också måste uppmärksamma och förstå intressenters oro och förslag. För 

överföring av information, det vill säga att kommunicera ut sitt ansvarstagande, använder 

företag kommunikationskanaler som inkluderar både allmänna och särskilda medel. (Pérez & 

Rodríguez del Bosque, 2011, s.159) Även Grankvist menar att dialogen mellan företag och 

dess intressenter bör vara dubbelriktad förutom att lyssna på råd och synpunkter kan företaget 

få möjlighet att förmedla egna tankar samt berätta om vad som företas för att tillfredsställa de 

olika intressentgrupperna. Företaget måste även här våga berätta om vilka svagheter de har 

och även vilka önskemål ifrån intressenterna de inte kan tillgodose i dagsläget. På detta sätt 

skapas ett långsiktigt förtroende för företaget och även goda intressentrelationer.(Grankvist, 

2012, s.22-23) 

Att kommunicera ut sitt sociala ansvarstagande kan företag göra genom att dela ut broschyrer, 

att via media sätta ut annonser i tidningar och använda sig av reklam i tv och radio. 

Omvärlden kan dock uppfatta dessa reklamer och annonser om ansvarstagande som skryt. 

Även i samband med tjänste- och produktinformation vid årsredovisningen kan företag 

tillkännage sitt CSR-arbete. Det är mycket vanligare att organisationer producerar CSR- och 

hållbarhetsredovisningar som komplement till årsredovisningen än att berätta om sitt 

ansvarstagande i reklamer och annonser då diverse rapporter kan uppfattas som seriösa och 

företaget tydliggör sitt ansvarstagande. Mycket av kommunikationen av CSR sker på 

företagens egna hemsidor. Beroende på vilken typ av företag det är och i vilken bransch de 

befinner sig i, kan sättet att kommunicera ut sitt sociala ansvarstagande på företagens 

hemsidor skilja sig åt. Det beror också på vilken syn företaget vill att omvärlden ska ha på 

dem. (Grafström et al., 2008, s.138-139)  

De flesta ungdomar är ständigt i kontakt med familj, vänner och lärare, ofta från hela världen. 

De är så tekniskt kompetenta jämfört med tidigare generationer som de ofta agera tekniska 

experterna i familjen, på grund av att de är uppfödda med tekniken. Unga konsumenter 

navigerar lätt mellan olika typer av media och förväntar sig att deras omgivning ska kunna 

göra detsamma. Det negativa med att kommunicera via webbplatser är att det bara fungerar 

som en plattform för de privatpersoner och andra intressenter som aktivt går dit för att söka 

efter informationen. Av den anledningen ställs frågan hur digitala medier kan underlätta 

företagens CSR-kommunikation. (Schmeltz, 2011, s.12) 

Många forskare är överens om att en av de viktigaste utmaningara med att kommunicera CSR 

är att skapa medvetenhet dvs. hur företag kan öka sannolikheten för medarbetare och övrigt 

intressenter både uppmärksammar, bearbetar och accepterar CSR-kommunikation (Schmeltz, 

2011, s.8). Anställdas stöd är i allmänhet ett viktigt första steg för att säkra kundens 

förtroende till banken. Banker ger vanligtvis ut information om deras CSR-aktiviteter till både 

interna och externa intressenter. Den interna informationen om företags ansvarstagande är till 

för att öka tillfredställelsen hos de anställda så att de i sin tur kan tillfredsställa kundernas 

behov. Därför ses CSR-arbete som en viktig intern marknadsföringsfråga. De anställda är en 

viktig målgrupp för företags CSR-kommunikation och för att CSR-initiativen ska nå 
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kunderna, måste de anställda alltså själva tro på ansvarstagandet innan de kan sälja det vidare 

och övertyga de externa intressenterna. (Pomering & Dolnicar, 2009, s.291-298)  

Anställda som arbetar med CSR-projekt på internationell nivå kan lära sig om nya 

användningsområden och modifieringar som kan tillämpas på annat håll (London, 2012, 

s.228).  

 

De anställda är mycket framträdande aktörer i företaget, vilket innebär att de har en betydande 

makt och legitimitet för att påverka företaget. Anställda som har en positiv syn på en 

organisations CSR tenderar att ha en positiv syn på organisationen på andra områden, till 

exempel ledningens integritet, ledningens ledarskap och organisationens konkurrenskraft på 

marknaden. Genom att uppmuntra anställda och vädja till deras högre ideal, värderingar samt 

ge dem möjligheten att sätta meningsfulla, enhetliga mål, kan företag framkalla 

medarbetarnas engagemang och insatser till ett CSR-arbete. (Lee
1
,Lee

2
 & Park, 2012, s.1-3)  

Att engagera medarbetarna kan åstadkommas på ett flertal sätt, däribland ersättningar såsom 

bonusar, utmärkelser och utökad semester, utvecklingssamtal, recensioner av chefernas 

sociala aktiviteter som t.ex. lokala projekt och avfallsminskning, utbildning och program som 

behandlar värdet av socialt ansvar och sätt att agera ansvarsfullt. (London, 2012, s.226-228) 

 

Medarbetarens uppfattning om företagens sociala ansvar kan stimulera känslomässiga 

attityder och beteenden. En social identitet antyder att medarbetarna är stolta att identifiera sig 

med organisationer som har ett positivt externt rykte och detta kan locka nya medarbetare. De 

medarbetare som är engagerade är de som är mest produktiva, det vill säga de bästa 

lagspelarna och dem som är mest engagerade i de organisatoriska målen. (Lee
1
, Lee

2
 & Park, 

2012, s.4) 

I lagarbete får medarbetarna färdigheter för arbete i komplexa, ostrukturerade miljöer, 

samtidigt som de ökar sin globala medvetenhet och kunskap (London, 2012, s.220). 

Företag måste kommunicera till sina anställda angående omfattningen om deras CSR-arbete 

på ett tydligt och konsekvent sätt. Generellt är engagemang från toppen av bolaget viktigt för 

att uppmuntra de anställda att engagera sig. När fler anställda uppfattar sin insats och dess 

utfall redovisas i organisation, desto mer sannolikt kommer de att uppmuntras att delta i 

framtida strävanden. Dessa organisatoriska utfall kan innebära att företag måste lära och anta 

processer som resulterar i innovativa lösningar, stolthet och socialt värde. Dessa initiativ kan 

uppnås genom hållbara lösningar som förbättrar företagets anseende, ökar 

innovationsförmågan och kan lansera nya produkter och tjänster för kommersialisering. 

Anställdas identitet kan associeras med ett företag som gör en insats för att förbättra världen. 

(Lee
1
, Lee

2
 & Park, 2012, s.6-8) 

3.7 CSR i finansbranschen 

CSR har blivit ett verktyg som gör det möjligt för samhället att ställa krav på att 

organisationer uppträder på ett önskvärt sätt. Enligt Pasquero (2005) betraktas CSR som 

samspelet mellan företag och samhället, därför är det viktigt att organisationer visar en 

öppenhet mot samhället genom att kommunicera ut sitt CSR-arbete via till exempel 
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samhällsrapporter. Det här gäller även för finansiella institutioner. Dembinski (2000) påvisar 

att allt fler inom den branschen har blivit mer besatta av att bli uppfattade som etiskt- och 

socialt ansvarsfulla. Detta har resulterat i att frivilliga uppförandekoder har upprättats som till 

exempel Equator principle och The Collevecchio Declaration som uppmuntrar finansiella 

institutioner att anta ett hållbart och socialt perspektiv. (Rizkallah & Martínez, 2011, s.129)  

Enligt Greenbaum och Thakor (2007) verkar banker som finansiella mellanhänder i samhället. 

De prissätter, värderar finansiella tillgångar, övervakar låntagare och hanterar risker samtidigt 

som de organiserar betalningssystemet. Genom att vara ansvarig för dessa områden menar 

Scholtens att banker har en stor inverkan på samhället. Banker påverkar företag och 

privatpersoner att anta vissa beteenden för att öka möjligheterna för att de ska kunna betala 

amorteringar och räntor. Levine (2004) bekräftar detta genom att påstå att banksektorn spelar 

en stor roll i den ekonomiska utvecklingen och på så sätt bidrar de även till den hållbara 

utvecklingen. (Scholtens, 2009, s.159) 

Bauer (2005) skriver att socialt ansvarstagande inom banksektorn har blivit ett väletablerat 

ämne inom finansbranschen. Många banker erbjuder allmänheten olika sparandeformer som 

placeras i olika CSR-initiativ. Socialt ansvarsfulla investeringar är också något som banker 

arbetar med för att bidra i samhället. Det innebär att de tar hänsyn till icke-finansiella 

egenskaper innan de investerar genom att utvärdera företags miljö- och sociala arbete och 

även politiken som bedrivs inom företagen. (Scholtens, 2009, s.161) 

När det gäller den ekonomiska miljön så kan företag i den finansiella sektorn vara mindre 

benägna att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt om de verkar i en ekonomisk miljö där 

möjligheten för den kortsiktiga lönsamheten är begränsad. Exempel på detta skulle vara när 

existerande förhållanden innebär hög inflation, låg produktivitet eller tillväxt och ett svagt 

konsumentförtroende, i dessa situationer är det ganska svårt för företag att uppnå friska 

kortsiktiga vinster. Och under sådana omständigheter skulle företagen förmodligen vara 

mindre benägna att bete sig på ett socialt ansvarsfullt sätt. (Chih, 2009, s.117-118) 

3.8 SRI – Social Responsible Investments 

SRI handlar om att hitta olika sätt att distribuera kapital för att kunna hantera stora 

samhällsutmaningar. De senaste åren har investeringar inom miljötekniksektorn ökat vars 

syfte är att hitta alternativa energikällor. Investerare har också visat ett stort intresse av 

hållbart skogsbruk, vatten och bevarandet av naturresurser. (Blowfield & Murray, 2011, 

s.235)  

När investerare ska investera i ett företag använder de sig av en strategi som kallas screening. 

Screening är en fas som utförs inför en potentiell investering. I den fasen ifrågasätter 

investeraren företagets verksamhet för att undersöka om affärsmetoderna som används 

stämmer överens med investerarens sociala, etiska och miljömässiga värderingar. Det finns 

två olika typer av Screening. Negativ Screening innebär att företag som är engagerade i vad 

som uppfattas som dåliga affärs och-/eller miljömetoder utesluts från ett eventuellt 

investerande. Tidigare studier har visat att de investeringsområden som anses vara minst 

attraktiva är till exempel tobak, alkohol, vapenhandel, pornografi och kärnkraft.  

Positiv screening handlar till skillnad från negativ screening om att inkludera företag som är 
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framgångsrika i sitt arbete med sociala- och miljömässiga samt etiska frågor som bidrar till 

hållbar utveckling. Investeringsområden som har visat sig vara populära är hälsa och 

säkerhetsförhållanden, integrering av miljöfrågor i samband med inköpsprocessen, 

förebyggande av korruption, uteslutning av barnarbete och främjande av den sociala och 

ekonomiska utvecklingen. (Blowfield & Murray, 2011, s.236-237) 

När screening-fasen är genomförd uppstår nya svårigheter för investerarna. Hur ska de 

kontrollera att företaget som de investerat i fortsätter att arbeta med socialt ansvarstagande? 

Blowfield & Murray (2011) lyfter fram att det är viktigt att investerare blir involverade i 

företagets för att kunna influera dess metoder, agerande och uppförande i verksamheten. 

(Blowfield & Murray, 2011, s.240)  
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4 

Empiri 
Kapitlet presenterar data som erhållits genom personliga intervjuer med representanter från 

Nordea och CSR Sweden kompletterat med information från de båda organisationernas 

websidor. Läsaren får en bild av den verklighet som organisationerna verkar i. 

4.1 Nordea 

År 2001 genomgick fyra storbanker en sammanslagning för att verka under det gemensamma 

namnet Nordea. Dessa fyra banker var Nordbanken i Sverige, Merita Bank, Finland Unibank, 

Danmark och ”Christiania bank og Kreditkasse” i Norge. Detta gjordes för att kunna skapa 

bättre finansiella tjänster än tidigare och med en bättre kvalitet än dess konkurrenter. (Nordea 

2012e) Idag är Nordea norra Europas största finanskoncern som är verksamma i Norden och 

Baltikum. De har nio hemmamarknader som består av länderna i Norden, Estland, Lettland, 

Litauen, Polen, och Ryssland. Nordeas vision är att vara "A great European bank", erkänd för 

sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. (Nordea 2012b)  

Nordea har cirka 11 miljoner kunder och har en ledande position med sin internetbank som 

används av cirka 5,5 miljoner kunder(Nordea 2012c).  

Nordea är Nordens största bankkoncern med 33000 medarbetare och en balansomslutning på 

5200 miljarder svenska kronor. Med cirka 1 400 kontor, callcenter i alla nordiska länder och 

en mycket konkurrenskraftig e-bank har Nordea det största distributionsnätet i Norden och 

Östersjöregionen. 75 procent av Nordeas totala utlåning till allmänheten sker till andra länder 

än Sverige. Nordea lånade år 2010 ut 2817 miljarder i olika valutor till allmänheten. (Swedish 

Bankers 2012a)  

4.2 CSR inom Nordea 

Redan innan Nordea bildades arbetade de fyra storbankerna med miljö- och andra 

hållbarhetsfrågor. Genom sammanslagningen kom Nordea in i en stabilitet och 

lönsamhetsperiod där de slog ihop de olika bankernas CSR-policys för att endast ha en 

enhällig. Detta var en tidskrävande process som tog flera år att etablera i organisationen. 

(Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

Nordeas CSR-arbete och är ett bestående arbete och som är baserat på FN:s Global Compact. 

De strävar efter att bidra och stödja hållbar utveckling för kommande generationer. Nordeas 

CSR-arbete sker både på global och nationell nivå och det kan variera beroende på vilket land 

verksamheten är baserad i (Personlig intervju med Susanne Helin 2012).  Anledningen till att 

Nordea engagerar sig i CSR är för att det finns en efterfrågan på socialt och miljömässigt 

ansvarstagande från intressenterna och därför vill de ta hänsyn till intressenternas önskningar 

och krav. Nordea anser själva att de arbetar med CSR för att det är deras identitet och att de 

inte gör det ur marknadsföringssyfte. (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012)  
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För att identifiera vilka initiativ som intressenterna värderade högst genomförde Nordea en 

undersökning 2010 (Personlig intervju med Susanne Helin 2012). Den visade att de viktigaste 

områdena enligt intressenterna var: 

 Ansvarsfull utlåning 

 Öppenhet och tydlig information om finansiella tjänster som de erbjuder 

 Hållbara produkter till exempel etiska fonder 

 Bekämpning av pengatvätt 

 Jämställdhet (inte göra skillnad på kön, etnicitet etc.) 

 Minskade utsläpp av växthusgaser 

 

De främsta CSR-initiativen som Nordea arbetar med är enligt Höglund-Rosén; ansvarsfulla 

investeringar, att vara en ansvarsfull arbetsgivare och ansvarsfull utlåning. 

 

När finanskrisen bröt ut 2008 började regelverken ställa högre krav på bankerna runt om i 

världen. Anledningen till att krisen bröt ut var enligt Höglund-Rosén dels på grund av att de 

amerikanska bankerna lånade ut för mycket pengar. De krav som Nordea fick möta kom 

främst från EU och handlade om att banker var tvungna att ha mer tillgängligt kapital i 

verksamheten. Detta gjorde att bankerna inte kunde belåna och låna ut lika mycket som förut 

om de inte kunde säkerställa att de hade ett visst tillgängligt kapital. Anledningen till detta var 

att undvika risken för att bankerna skulle gå i konkurs vilket kan hända om inte lån och 

skulder blir återbetalda. Bankerna var också tvungna att börja låna på längre sikt för att öka 

stabiliteten istället för att låna från månad till månad eftersom det inte fanns lika mycket 

pengar att tillgå. Under finanskrisen blev det tydligt att Nordea var en stark bank var på grund 

av att de besatt ett stabilt innestående kapital. Ett exempel på detta var att Nordea hade 

möjlighet att låna upp till förmånliga räntor då de inte hade något problem med 

kapitalinflödet. Det resulterade i att Nordea kunde låna ut till stora och små företag och 

därmed undvika den kritik om att banker inte lånar ut när det är sämre rådande tider, vilket 

hämmar samhällsutvecklingen. (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012)  

 

Nordea som koncern är medlem i CSR Europe som är ett företagsnätverk som arbetar med 

socialt och miljömässigt ansvarstagande. Höglund-Rosén skulle gärna se att Nordea även blev 

medlemmar i CSR Sweden som är en nationell partner till CSR Europe men det är en fråga 

om prioriteringar då Nordea är verksamma i nio länder. Sedan 2008 har Nordea publicerat 

CSR-rapporter. En utmaning med dessa är enligt Höglund-Rosén att göra dem lättillgängliga. 

Nordeas rapporter finns tillgängliga på Nordea.com men kan vara svåra att hitta då hemsidan 

inte är skapad för Nordeas kunder utan för dess intressenter, som till exempel analytiker och 

journalister. Rapporterna är baserade på GRI och då krävs det att rapporterna följer de 

riktlinjer som GRI innehåller då det är många analytiker som granskar materialet innan de 

publiceras. (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

 

Nordea ser inte sig själva som en bidragande faktor till samhället utan de ser istället att de 

fyller en funktion i samhället som svarar på frågan, varför finns det banker? Det handlar om 

att tillhandahålla de finansiella resurser som krävs för att bibehålla en bra infrastruktur i 
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samhället genom utlåning och finansiering. Det kan vara allt från att kunder kan sätta in 

pengar på banken med ränta, ha möjlighet att betala räkningar, till att investera i stora projekt 

som behövs i samhället, till exempel vägarbete och sjukhus. Höglund-Rosén betonar vikten av 

att företaget bör ha samma värderingar som det samhälle de verkar i. Det gör de genom att 

utgå från GRI-modellen för att se vilka av dessa områden de kan påverka mest. Det är dock 

viktigt att Nordea anpassar riktlinjerna till sin egen organisation och anpassar dem till sin 

egen verksamhet. Nordea strävar efter att följa samhällsutvecklingen och alltid vara 

tillgänglig för samhällets behov. (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

4.2.1 Nordea som ansvarsfull arbetsgivare 

Nordea har gått utanför de tvingande regler som finns i samhället för att vara en ansvarsfull 

arbetsgivare eftersom de anser att medarbetarna måste känna att de har möjlighet att utvecklas 

och få sina åsikter hörda. Därför gör Nordea anonyma medarbetarundersökningar som de 

därefter följer upp på koncernnivå. Är medarbetarna missnöjda granskar Nordea 

anledningarna till detta för att försöka komma på en lösning på problemen. Höglund-Rosén 

menar att det är viktigt med motiverade och nöjda medarbetare för företagets image. De 

jobbar även med stressrelaterade frågor för att försöka förebygga utbrändhet bland de 

anställda. (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

Medarbetarna är en central del i Nordeas CSR-arbete. De vill hjälpa sina medarbetare att 

utvecklas och nå balans i livet, de erbjuder möjligheter till personlig- och karriärmässig 

utveckling i koncernen och alla medarbetare ska få samma möjligheter. De erbjuder även 

utvecklingssamtal och tillgång till hälsokontroller eftersom de tror att personlig utveckling 

och god hälsa ger verksamheten möjligheten att nå sina mål. (Nordea 2012d, s.7) 

Susanne Helin säger att många medarbetare på Nordea inte vet vad begreppet CSR står för 

men de flesta är involverade på olika plan även om det är omedvetet. Även Höglund-Rosén 

stämmer in på att medarbetarna inte har så stor kunskap om vad Nordeas CSR-initiativ går ut 

på. Oftast är de enbart medvetna om det område de själva är ansvariga över. Det är inte ens 

säkert att de kallar det för CSR. Höglund-Rosén tycker att det är viktigt att medarbetarna blir 

mer medvetna om vad företaget gör för att ta socialt och samhällsmässigt ansvar eftersom det 

kan leda till mer motiverad och stoltare personal. Det är därför viktigt att ha tydliga 

värderingar i ett företag. Det blir mer meningsfullt för medarbetarna att gå till jobbet om de är 

medvetna om vad värderingarna innebär. (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

Bra värderingar gör att medarbetarna gör ett bättre jobb och mycket handlar om att 

medarbetarna ska tro på den verksamhet de arbetar inom. Nordea strävar efter att ha mångfald 

bland medarbetarna och är noga med att inte diskriminera på grund av etnicitet, kön och 

sexuell läggning. Nordea har en önskan om att ha en hållbar affärsmodell som genomsyras av 

hela organisationen. (Personlig intervju med Susanne Helin 2012) 

4.2.2 Ansvarsfull utlåning 

Ansvarsfull utlåning innebär att Nordea väger in de sociala och miljömässiga konsekvenser 

som kan uppstå vid kreditgivning för stora projekt, det vill säga att de hanterar ESG 

aspekterna vid utlåningen. Stora projekt innebär ofta att kreditgivaren tar en svår risk och 

därför blev Nordea år 2007 medlem i Equator Principles som innebär att de ska identifiera och 
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hantera dessa risker via en global och frivillig standard för kommersiell utlåning. (Nordea 

2012d, s.3)  

Gäller det utlåning i länder inom Norden går granskningsprocessen relativt smidigt då de 

tvingande reglerna är noggrant korrelerade. Gäller det utlåning till företag som producerar i 

länder där regleringen inte är noggrann måste Nordea diskutera med företaget genom 

fristående konsulter för att öka förståelsen med att de finns en risk att inte ta ett socialt och 

miljömässigt ansvar då det kan påverka företagets och Nordeas rykte.(Personlig intervju med 

Lena Höglund-Rosén 2012)  

Det viktigaste verktyget som används för att identifiera miljörisker är Environmental Risk 

Assessment Tool (ERAT). Dess syfte är att överväga miljörelaterade risker i kundens 

verksamhet och att lyfta fram en miljömässig riskprofil, inklusive riskerna med 

klimatförändringar. För att Nordea ska kunna hantera CSR-riskerna i utplåningsprocessen till 

företag har de ett kompletterande verktyg, Social and Political Risk Assement Tool (SPRAT). 

Genom att tillämpa ERAT och SPRAT går Nordeas analytiker igenom hur kunder hanterar 

miljömässiga och sociala risker och krav. Kreditbeslutet bygger på om kunden uppfyller 

ERAT och SPRAT. Lämnar kunden falsk information eller undanhåller fakta utgör en juridisk 

fråga. (Nordea 2012c, s.19)  

Dessa verktyg används främst till företagskunder då de utgör den största delen av Nordeas 

utlåning. Till privatkunder handlar det bevilja eller neka utlåning, för privatkundens bästa och 

för att inte ge krediter till privatpersoner som inte har återbetalningsförmåga.(Personlig 

intervju med Susanne Helin 2012) 

4.2.3 Ansvarsfulla investeringar 

När Nordea grundades 2001 skrev de på UNEP (FN:s miljöprogram) och Global Compact. 

Detta var ett naturligt steg då de flesta i Norden har ett miljömedvetet tänkande. År 2002 blev 

de medlemmar i Global Compact och då förtydligade de sin miljöpolicy och upprättade 

riktlinjer som berörde socialt och samhällsmässigt ansvar samt etiska värderingar som blev 

koncernövergripande. 2007 blev Nordea den första banken som skrev under Principles of 

responsible investments (PRI) vilket var en stor händelse för dem. PRI berör alla pengar som 

Nordea investerar. 2010 utvecklade Sasja Beslic som ansvarar för ansvarsfulla investeringar 

inom Nordea en egen strategi utifrån PRI med egna riktlinjer som enligt Lena Höglund-Rosén 

medförde att Nordea är ledande inom ansvarsfulla investeringar. Det gjorde de genom att 

paketera fonder för pensionsbolag och individer utifrån de krav som uppstod från ett 

eskalerande av företagsskandaler där stora företag hävdade att de arbetade med socialt- och 

miljömässigt ansvar men i praktiken gjorde något helt annat. Under 2011 gjorde Nordea en 

undersökning bland deras aktieägare och då hade 30 % av dem undertecknat PRI. (Personlig 

intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

Tidigare när Nordea har valt ut potentiella investeringsobjekt har de använt en strategi där de 

väljer bort företag som inte uppfyller de krav och riktlinjer som Nordea anser vara viktiga 

inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Denna urvalsprocess har förändrats med tiden 

och sedan 2011 har Nordea inte bara fokuserat på att välja bort företag utan de har också 

tillämpat en strategi där de söker efter företag som använder sig av ESG-aspekter i sin 
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affärsidé. Det är företag som är framstående inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande 

eller som tros ha en framtid inom området och som även tros ha möjlighet att kunna avge god 

avkastning. För att säkerställa att de företag som Nordea investerat i följer de riktlinjer som 

satts upp genomför de två kontroller per år där de undersöker utvecklingen i verksamheterna 

och om de finner något som är oroväckande. Om något oroväckande sker ställer Nordea 

frågor kring detta och i vissa fall gör de även kundbesök. Nordeas uppgift är att försöka 

påverka företagen till att ta sitt ansvar inom hållbarhetsfrågor. Om företagen börjar strunta i 

riktlinjerna och undviker att besvara deras frågor gällande varför vissa händelser inträffat kan 

det resultera i att Nordea säljer av och avslutar samarbetet. Nordea äger för att påverka. 

(Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

Vid tidigare nämnda halvårskontroller granskar Nordea sina fonder för att kunna identifiera 

organisationer som bryter mot normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller 

affärsetik. Om Nordea är ägare i någon organisation som bryter mot någon av dessa normer så 

prioriterar de ett aktivt ägande där de aktivt för en dialog med företagen. Nordea satsar även 

på förebyggande dialoger med andra stora företag och alla dessa möten är personliga för att 

knyta ett starkt inter-organisationellt band mellan företagen. (Nordea 2012a) 

Nordea granskar de företag som de investerat i och hur dessa företag generellt hanterar ESG-

frågor samt deras strategiska syn på dessa frågor. Genom att analysera dessa företag försöker 

Nordea identifiera något de kallar ”bästa företagspraxis”, men de vill även identifiera företag 

som på ett bra sätt hanterar möjligheter och risker eller utvecklar hållbara produkter. Dessa 

analyser riktar främst in sig på Norden då det är Nordeas hemmamarknad. (Nordea 2012a) 

4.2.4 Övriga initiativ 

Nordea arbetar även med korruptionsfrågor. Höglund-Rosén anser att det är en svårtolkad 

fråga om vad som är korruption då lagstiftningen i olika länder varierar. Det som uppfattas 

som en muta i ett land anses inte vara det i ett annat därför att värderingarna och åsikterna 

skiljer sig beroende på skillnader i lagstiftning och kultur. (Personlig intervju med Lena 

Höglund-Rosén 2012) 

För att minska miljöpåverkan internt har Nordea börjat i en liten skala som i längden ska bidra 

till att deras ekologiska fotavtryck minskar.  För att uppnå detta har Nordea minskat antalet 

affärsresor eftersom det sparar tid, pengar och skonar miljön för att istället ha möten via 

videokonferenser och annan digital kommunikation. Målet är att minska affärsresorna med 30 

procent mellan år 2008 och 2016. De har även bytt ut alla skrivare och datorer på 

arbetsplatserna till nya som har en lägre elförbrukning. De har blivit mer noggranna med att 

återvinna skrivar-och kopieringspatroner och annat återvinningsbart material. Helin berättade 

också att Nordea har slutat skicka julkort till deras intressenter för att istället skänka pengar 

till någon välgörenhetsorganisation. (Personlig intervju med Susanne Helin 2012) 

Ansvaret för samhället är en del av vardagsarbetet i Nordea då de själva anser sig vara en 

ansvarstagande aktör. I Sverige har Nordea tre samhällsengagemang; ungdomar i fokus, 

bekämpning av barnsexhandel och sponsorskap inom idrott och musik. (Nordea 2012d) 

Ungdomar i fokus innebär att Nordea besöker skolor och undervisar för att ungdomar mellan 

13-18 år ska få en grundläggande förståelse och kunskap för ekonomi. Idag är projektet 
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etablerat i Norden och anledningen till att det uppstod var att Nordea såg ett eskalerande av 

allt yngre låntagare på banken. Målet med projektet är att ungdomarna ska få en bättre 

privatekonomi. Under 2012 har Nordea i mittregionen i Sverige som Susanne Helin ansvarar 

över haft sådana lektioner vid 15 stycken tillfällen och under 2013 är målet att genomföra 45 

skolbesök. (Personlig intervju med Susanne Helin 2012) 

4.2.5 Utmaningar och möjligheter med CSR inom Nordea 

En utmaning med att genomföra ett CSR-initiativ är att sätta tydliga mål. Lena Höglund-

Rosén menar att det är enklare att sätta mål på till exempel miljöfrågor då resultaten oftast går 

att mäta. Höglund-Rosén tycker personligen att de kunde bli mycket bättre på att 

kommunicera internt och externt. Detta har de inte gjort eftersom det inte ligger i deras kultur. 

Hon önskar att alla skulle nämna det och försöka att integrera CSR-initiativen. (Personlig 

intervju med Lena Höglund-Rosén 2012) 

De vill att CSR-initiativen ska finnas integrerade i Nordeas tjänster. Det är lätt att det blir 

missförstånd. Hon tror att deras CSR-arbete har stärkt sin relation med intressenter. Genom 

samarbeten med NGOs har Nordea fått olika åsikter och infallsvinklar på hur CSR kan 

bedrivas på ett effektivt sätt. ESG aspekterna är viktiga för företagens rykte. Hon menar att 

CSR-arbetet bidrar till ökad lönsamhet. Det finns riskaspekter med CSR. Om företag inte 

lever upp till samhällets förväntningar så respekteras de inte och därmed kan de gå miste om 

potentiella kunder och på så sätt påverkar det lönsamheten. Nordea är ute efter att ha långa 

relationer med kunderna där kunden känner att de kan lita på de tjänster och det företag de 

anslutit sig till. Höglund-Rosén vill att de ska göra CSR-arbetet mer medvetet inom 

organisationen och även mot deras intressenter. (Personlig intervju med Lena Höglund-Rosén 

2012) 

 

4.3 CSR Sweden 

CSR Sweden är ett företagsdrivet nätverk som har verksamhetsfokus på företags sociala 

ansvar och samhällsengagemang, de har 16 medlemsföretag. CSR Sweden är finansierat via 

näringslivet och grundades av Nyföretagarcentrum Sverige. (CSR Sweden 2012b) 

CSR Sweden är nationell partner till en europeisk organisation, CSR Europe. Det är 37st 

nationer totalt som är medlemmar i CSR Europe och det innebär att det är nästan 5000 företag 

som är verksamma i denna europeiska organisation. (Personlig intervju, Marianne Bogle 

2012) Deras strategi kallas Enterprise 2020 och innebär att de ska ta itu med de europeiska 

och globala utmaningar som ifrågasätter våra nuvarande mönster för boende, arbete, lärande, 

kontakt, konsumtion och resursdelning. (CSR Sweden 2012b) 

EUs definition från 2011 av CSR lyder: företags ansvar för deras inverkan på samhället och 

beskriver vad ett företag bör göra för att uppfylla detta ansvar. Denna definition är enligt 

Marianne Bogle mera utsvävad än den tidigare men passar bra in på CSR Swedens 

verksamhet. CSR Swedens främsta uppgift är att inspirera företag att ta ett socialt ansvar i 

samhället och skapa relationer mellan näringsliv och politiker för att främja långsiktig 

lönsamhet och stärka varumärket. Detta gör de på följande sätt: 

http://www.csrsweden.se/Strategi2020.aspx
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 Att hjälpa företagen identifiera vilka är fokusområden de har. Vilka är trenderna i 

samhället? 

 Vilka utmaningar finns i samhället? 

 Driva på företagen och lyssna på vilka frågeställningar de vill engagera sig i 

 Skapa en mötesplats och ett nätverk som för en kontinuerlig dialog kring aktuella 

CSR-frågor 

 Tillhandahålla kontakter mellan experter, forskare och andra företagare 

 Få tillgång till ett europeiskt nätverk såsom CSR Europe 

 Skapa en plattform för exponering och kunskapsutbyte via seminarier, hearings, 

frukostmöten, studieresor och konferenser  

(CSR Sweden 2012a) 

Ett medlemskap i ett företagsnätverk som CSR Sweden är nyttigt då företag får hjälp att knyta 

kontakter som blir relevanta för hela verksamheten inklusive diverse avdelningar. Hela 

företaget kan då genomströmmas av CSR och avdelningarna får specifik hjälp att arbeta med 

CSR för att nå organisationsmålen. Eftersom CSR Sweden är ett företagsnätverk som innebär 

att företag kan arbeta i oväntade allianser, med företag från skilda branscher. Ofta går företag 

med i företagsnätverk för att ta en ställning, där företag bestämmer sig för att ta ansvar för de 

frågor som dem tycker är viktiga. Marianne Bogle säger att ett "statement" kan lätt bli lite 

"branding”. (Personlig intervju med Marianne Bogle 2012) 

Marianne Bogle säger att det är svårt att komma undan ifrån att ta ett socialt ansvar på grund 

av det nya informationssamhället. Efter att företag bestämt sig för att ta ett socialt ansvar bör 

riktlinjer följas utifrån de produkter eller tjänster företaget erhåller och göra det i samarbete 

med intressenter. CSR handlar mycket om att ha partnerskap mellan olika 

företag/organisationer i samhället där CSR Sweden är mellanhanden som knyter kontakterna. 

Allt fler vill arbeta hos företag som tar ställning och har gott anseende. CSR är ett sätt att 

locka kompetent personal och blir alltså ett sätt att konkurrera med andra arbetsgivare. 

(Personlig intervju med Marianne Bogle 2012) 

År 2007 bestämdes det att alla statligt ägda företag ska rapportera enligt GRI för att arbeta 

mer med socialt ansvarstagande. Marianne Bogle anser dock att det är märkligt att de startar 

med att rapportera. Rapporteringen via GRI är en onödig kostnad som dessutom är mycket 

tidskrävande, CSR Sweden ser att företag hellre satsar på själva handlingarna istället för 

diverse rapportering. Hållbarhetsrapporterna ska vara resultatorienterade och kan vara bra för 

potentiella investerare, annars tror CSR Sweden inte på rapportering. (Personlig intervju med 

Marianne Bogle 2012) 

Många företag är duktiga på att kommunicera externt men de tar inte tillvara på det som finns 

internt. För att göra medarbetarna medvetna om CSR kan företag skapa volontärdagar och ge 

medarbetarna chansen att engagera sig på arbetstid. Många företag satsar idag på E-Learning, 

som är en webbaserad plattform för att öka den interna kunskapen om CSR men Marianne 

Bogle tror att det är bättre att ha workshops med diskussioner för att medarbetarna ska förstå 

hela fenomenet. (Personlig intervju med Marianne Bogle 2012) 
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Svenska staten har bestämt att de ska ha ett tydligt hållbart ägande och har därför gått ut i alla 

statligt ägda företag och dess ledning, för att se till att de integrerar CSR-frågor i deras 

strategier och vill ha positiva resultat till år 2014. Att arbeta nära företagsledningen är 

ovanligt men det är ett nytt initiativ som är väldigt starkt anser Marianne Bogle. Det mest 

framgångsrika sättet att kommunicera ut sitt CSR-arbete internt säger Marianne Bogle är olika 

mellan olika företag men det är viktigt att ledningen sätter tonen och vara mest medveten om 

de CSR-frågor de engagerar sig i. (Personlig intervju med Marianne Bogle 2012) 

Finansmarknaden har stor betydelse för CSR-arbetet och är en stor intressent för CSR Sweden 

då de är investerarna som står bakom företagen och ofta sätter riktlinjer för hur företagen ska 

agera och skötas. De etiska fonderna (ESG) har ofta stort kapital vilket innebär att de har ett 

stort inflytande. Investeringen sker inte till bankerna utan i fonderna som finns på banken, 

vilket måste särskiljas. ESG är en allmän term som används för kapitalmarknaderna och av 

investerare för att utvärdera företagens beteende och för att bestämma det framtida finansiella 

resultatet av företag. (Financial Times Lexicon 2012a) 

ESG och CSR ska matcha, detta är en ny kostnad som företag måste beräkna. Marianne Bogle 

beskriver det som om att helt plötsligt måste företaget sätta ett pris på människor och miljö 

och i och med detta kan kassaflödet effektiviseras. Det är viktigt för finansmarknaden att 

förstå att CSR, ESG, PRI, SRI erhåller och genererar ett högre värde. Det finns ett problem 

med förtroende för finansmarknaden då dessa bryr sig om det aktuella kassaflödet och inte så 

mycket om framtiden och våra pengar. Det är komplext att arbeta med företag i olika länder 

på grund av lagstiftning då hållbarhet är olika i olika länder och därför finns Global Compact. 

Banker är i allmänhet dåliga på att berätta att det finns olika sätt att placera sina pengar på och 

sedan ställa frågan: vart vill du placera dina pengar? I dagens samhälle finns det ett ökat 

tryck då det är mycket lättare att ta reda på var mina pengar finns och därför måste banker bli 

bättre på att sprida kunskapen. (Personlig intervju med Marianne Bogle 2012)  
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5 

Analys & Diskussion 
Kapitlet kopplar samman teori och empiri för att ge en bild av den nuvarande situationen och 

de omständigheter som råder specifikt i studieobjektens omvärld. Kapitlet analyserar och 

diskuterar det insamlade materialet från Nordea och CSR Sweden utifrån teorin. 

5.1 Nordea - en ansvarstagande aktör 

Nordeas tolkning av vad CSR innebär stämmer till stor del in på det resonemang som Löhman 

och Steinholtz (2011) för. Anledningen till att Nordea engagerar sig i socialt- och 

miljömässigt ansvar är för att det finns intresse och krav från intressenterna inom sådant 

ansvarstagande. Löhman och Steinholtz menar att det är privat- och företagskunderna och 

samt samhället som är ett företags största intressenter. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

allmänhetens krav och önskemål eftersom det kan bidra till att företaget får ett bättre rykte 

vilket kan resultera i nya potentiella kunder och medarbetare. Detta bekräftar även Kincaid 

(2012) teori som menar att förväntningarna på socialt- och miljömässigt ansvarstagande har 

ökat och det är kraven från samhället som driver företagens CSR-arbete framåt.  Kincaid 

(2012) betonar också en uppåtgående trend av att investerare och konsumenter överväger 

företagens ansvarstagande när de ska fatta ett köpbeslut. Nordeas verksamhet överensstämmer 

med det då Höglund-Rosén betonar att det är viktigt att anpassa verksamheten efter det 

samhälle företaget verkar inom. Ett exempel på hur de arbetar med det är att de har anpassat 

riktlinjer som GRI och PRI till sin egen verksamhet. De har också anpassat sina CSR-initiativ 

beroende på vilket land de befinner sig i samt kartlagt intressenternas åsikter om vilka CSR-

områden som är mest relevanta. 

Nordea uppfyller de krav som Carroll (1979) har utformat för att kunna klassificera sig som 

en totalt socialt ansvarstagande aktör. Nordea arbetar aktivt för att producera tjänster som 

tillgodoser intressenternas behov. De strävar efter att vara en samhällsaktör som 

tillhandahåller finansiella resurser för att främja en god infrastruktur och grundläggande 

tjänster som utlåning, investering och sparande. Då Nordea är Nordens största bankkoncern 

görs antagandet att de följer de regelverk och lagar som stiftats då de förmodligen aldrig 

skulle kunnat uppnå den position de för närvarande besitter. Etiskt ansvarstagande har Nordea 

uppfyllt genom att anpassa sina grundläggande tjänster till ett mer etiskt- och miljömässigt 

perspektiv. De har applicerat riktlinjer som till exempel PRI, GRI och Global Compact för att 

kunna säkerställa att tjänsterna uppfyller de krav och förväntningar som samhällets aktörer 

har. Nordea har också genomfört undersökningar av sina intressenter för att kunna identifiera 

vilka CSR-aspekter som är mest önskvärda att ta hänsyn till. Även det sista steget om diskret 

ansvarstagande i Carrolls (1979) modell för socialt ansvarstagande anses ha uppfyllts. Detta 

då Nordea bedriver sponsorskap inom idrott och musik men även genom att de slutat skicka 

julkort till deras intressenter för att istället skänka pengar till någon välgörenhetsorganisation.  

5.2 Granskning av Nordeas CSR-initiativ 

Grafström et al. (2005) gör skillnad på företag generellt och på företag i finansbranschen. De 

menar att företag inom finansbranschen bedriver ett CSR-arbete med en indirekt inverkan på 
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samhället. Det resonemanget har kunnat stödjas under studerandet av Nordeas CSR-

verksamhet. Även om Nordea arbetar internt med att ha en direkt inverkan på samhället 

genom att skära ner på affärsresor, återvinna återvinningsbart material och utbyte av 

energisnål utrustning är det främst indirekta CSR-initiativ som kunnat identifieras. De arbetar 

med ansvariga investeringar där de numera har som strategi att söka företag som är 

framstående inom socialt- och miljömässigt ansvar med ESG aspekter i sin affärsidé. De 

använder även en strategi där de utesluter företag som inte uppfyller de riktlinjer och krav 

som Nordea värdesätter. Dessa strategier passar in på Blowfield och Murrays definition på 

negativ respektive positiv screening. Nordea har precis som Blowfield och Murray förstått att 

det är viktigt att följa upp och kontrollera att de företag som investerats i bibehåller sitt 

sociala- och miljömässiga ansvarstagande.  Genom att investera i företag som är framstående 

inom CSR och har som mål att bedriva sin verksamhet ur ett socialt- och miljömässigt 

perspektiv bidrar Nordea indirekt till att samhället gynnas. Likaså har de en indirekt inverkan 

på samhället då de låter bli att investera i företag vars verksamhet är skadlig för omgivningen.  

Nordeas CSR-arbete omfattar de flesta av Blowfield och Murrays (2008) tio dimensioner som 

presenteras av Kincaid (2012). För att göra detta mer överskådligt har en modell tagits fram 

för att se vilka områden Nordea arbetar mest med. Då dimensionerna är övergripliga har en 

tolkning av dessa gjort för att de ska passa in på Nordeas verksamhet. Några av 

dimensionerna har uteslutits från modellen då dessa uppfattats som grundläggande för att 

överhuvudtaget kunna bedriva ett arbete inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande. 

Dessa är affärsetik, efterlevnad av lagar och bolagsstyrning. Markeringarna i modellen 

symboliserar de dimensioner som Nordeas CSR-initiativ innefattar. 

 

Det som framkommer av modellen är att det är miljöstyrning och mänskliga rättigheter som är 

de mest förekommande dimensionerna i Nordeas initiativ. Någonting som också kan 

uppmärksammas är att CSR-initiativ som berör djurens rättigheter inte alls behandlas i det 

Nordeas CSR-initiativ 
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Filantropisk verksamhet & 

Samhällsinvesteringar 
   X 

Miljöstyrning  X X X 

Hållbarhet  X X  

Djurens rättigheter     

Mänskliga rättigheter X  X X 

Arbetstagarnas rättigheter X  X  

Korruption    X 

Figur 5. 1.  Översiktsmodell (Dimensioner/CSR)  Källa: Egen konstruktion 

Aa = Ansvarsfull arbetsgivare 

Au = Ansvarsfull utlåning 

Ai = Ansvarsfulla investeringar 

Öi = Övriga initiativ 
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framkomna materialet. Att vara en ansvarsfull arbetsgivare uppfattas som viktigt för Nordea. 

De är noga med lika behandling inom organisationen och inte göra skillnad på etniskt 

ursprung, kön och sexuell läggning. De erbjuder medarbetarna möjligheten att utvecklas och 

genomför hälsokontroller och medarbetarundersökningar för att upptäcka potentiellt missnöje 

och problem inom organisationen. Därför har tolkningen gjort att det är mänskliga rättigheter 

och arbetstagarnas rättigheter som är i fokus i det initiativet. Nordea arbetar också med 

ansvarsfull utlåning. De aspekter som behandlas och värderas inom detta område är att 

säkerställa att det inte finns några sociala- och miljömässiga risker vid en eventuell utlåning. 

De använder sig av speciellt utformade verktyg för att kartlägga potentiella risker som kan 

medföra klimatförändringar samt ha en negativ inverkan på miljö och samhälle. Då 

miljöstyrning och hållbarhet som presenteras i Kincaid (2012) handlar om att bevara miljö 

och skydda allmän hälsa samt bedriva en verksamhet som inte äventyrar framtida 

generationer blir det tydligt att det är miljöstyrning och hållbarhet som passar in på det här 

initiativet. I ansvarfulla investeringar har fyra av dimensionerna identifierats. Dessa är 

mänskliga rättigheter, hållbarhet miljöstyrning och arbetstagarnas rättigheter. Precis som med 

ansvarsfull utlåning arbetar Nordea med att förebygga eventuella hot mot miljö- och samhälle. 

De granskar företag för att se om de strider mot Nordeas värderingar och riktlinjer från till 

exempel Global Compact och PRI. De genomför även regelbundna kontroller av företagen för 

att fastslå att dessa inte bryter mot mänskliga och arbetstagarnas rättigheter. De övriga CSR-

initiativen överensstämmer med dimensionerna som berör filantropisk verksamhet & 

samhällsinvesteringar, miljöstyrning, mänskliga rättigheter och korruption. Detta då Nordea 

aktivt arbetar med sponsorskap och samhällsinvesteringar som berör förebyggande av 

barnsexhandel och ekonomisk undervisningar till ungdomar. Miljöaspekterna behandlas 

genom återvinning, nedskärning på affärsresor och investering av energisnål utrustning inom 

organisationen. Korruption är också ett ansvarsområde som Nordea värderar högt.  

5.3 Förändringsförslag och Förbättringsmöjligheter  

Genom de båda intervjuerna med respondenterna från Nordea gavs ett entydigt intryck av att 

varken medarbetarna inom organisationen eller dess intressenter har någon större kunskap om 

vad deras CSR-arbete går ut på. Det här verkar vara en återkommande problematik då resultat 

från tidigare studier har påvisat detta. Redan i en studie från 2008 har Nordea enligt 

författarna haft som mål att integrera CSR i hela affärsverksamheten. Redan här framställs 

problemet med att kommunikationen med intressenterna inte når ut. Även en studie från 2011 

styrker detta då författarna i studien har undersökt hur ledare i banker utövar sitt ledarskap i 

CSR-arbetet. Resultaten som presenterades konstaterade att det fanns brister i den interna 

kommunikationen och att medvetenheten om Nordeas CSR-arbete var låg bland 

medarbetarna. Varför är det så? Om medarbetarna är de viktigaste intressenterna varför satsar 

inte Nordea mer på att öka medvetenheten hos medarbetarna? 

Ett antagande är att det kan vara ett resultat av att Nordea främst bedriver ett CSR-arbete som 

indirekt påverkar samhället. När Nordea investerar eller lånar ut pengar till ett företag som är 

framgångsrika inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande associerar inte intressenterna 

eller medarbetarna till Nordea utan till det företag som faktiskt genomför handlingarna. 
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Som tidigare konstaterats kan medarbetarna i en organisation också ses som en viktig 

grundsten för att kommunicera sitt CSR-arbete. Flera teorier styrker att det är viktigt att 

medarbetarna är överens med företagets värderingar och är inlärda och har god kunskap om 

företagets CSR-initiativ. Det är på grund av att de måste tro på företagets ansvarstagande för 

att på ett övertygande sätt kunna kommunicera det vidare till deras intressenter. Genom att 

engagera medarbetarna i CSR-frågorna kan det leda till högre motivation och engagemang 

bland de anställda som i sin tur kan generera nöjdare kunder. Utifrån intervjuerna med Nordea 

är uppfattningen att medarbetarna inte är särskilt involverade i utformandet och 

genomförandet av CSR-initiativen. Helin menar att de kan vara det på ett omedvetet sätt. En 

önskan inom Nordea finns att involvera och informera medarbetarna om CSR-arbetet så att 

initiativen genomsyras och är integrerade av hela organisationen. Då det verkar vara 

betydelsefullt att involvera medarbetarna i dessa frågor är det rimligt att anta att Nordea 

behöver satsa mer på intern utbildning inom området CSR. De skulle kunna anordna 

workshops där de anställda blir delaktiga i diskussioner om hur företaget bör bedriva sitt 

CSR-arbete. Ett annat förslag är att de skulle kunna ha en CSR-ambassadör på varje 

bankkontor vars uppgift är att informera de övriga anställda om initiativen och integrera CSR-

arbetet i de vardagliga arbetsuppgifterna. 

Vissa teorier antyder att CSR är ett krav för överlevnad. Andra teorier menar att CSR är ett 

verktyg för att generera lönsamhet på lång sikt. Även Nordea och CSR Sweden antyder detta 

och därför är det viktigt att företag integrerar sina CSR-värderingar i hela organisationen. De 

flesta av Nordeas initiativ som berör medarbetarna handlar om att främja personlig 

utveckling, hälsa och möjligheten att utvecklas men ingenting av den data som insamlats 

berör Nordeas sätt att involvera, kommunicera och utbilda medarbetarna inom CSR. Ett 

antagande som gjorts är att detta är en fråga om resurser och det säkerligen rör sig om 

kostnader men då intresset och kravet på ansvarstagande ökar är det viktigt att initiativen 

genomsyras av hela organisationen. Genom att utbilda medarbetarna och integrera CSR-

initiativen i det vardagliga arbetet kan Nordea sprida sitt sociala- och miljömässiga ansvar 

genom alla delar av organisationen. På så sätt kan de kommunicera sina CSR-initiativ till fler 

intressenter vilket leder till ökad medvetenhet bland dessa. 

Det ses stora möjligheter med att öka medvetenheten i samhället om Nordeas CSR-arbete i 

deras skolprojekt. Detta eftersom teorier från Lee, Lee och Park (2012) antyder att socialt 

ansvarstagande kan attrahera nya medarbetare. Bogle är inne på samma spår då hon anser att 

CSR är ett sätt konkurrera med andra arbetsgivare då ett ökat intresse för socialt 

ansvarstagande har uppstått. Idag är Nordeas skolprojekt endast begränsat till ungdomar i 

åldern mellan 13-18 år. Då en stor del av dessa ungdomar inte är färdigutbildade och på väg 

ut i arbetslivet än ses det som nödvändigt att utvidga projektet mot äldre studenter i högskola 

och universitet. Genom att samarbeta med högskolor och universitet kan de tillsammans 

utbyta kunskap och information för att gemensamt bedriva undervisning inom ekonomi, etiskt 

sparande och ansvarsfulla investeringar. Det skulle kunna leda till att medvetandet bland 

ungdomar och studenter ökar då de får återkommande undervisningar om CSR och dess 

betydelse. Enligt Grankvist (2012) är det viktigt att företag kontinuerligt kommunicerar sitt 

CSR-arbete så att det inte glöms bort. En sådan utvidgning av skolprojektet skulle kunna 
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stärka Nordeas bild som en ansvarsfull arbetsgivare och attrahera nyutbildad kompetent 

personal.  

Höglund-Rosén hävdar att Nordea inte använder sig av CSR ur marknadsföringssyfte. Det 

ligger i kontrast till Perez och Rodriguez del Bosque (2011) antagande där de menar att CSR 

är en grundläggande del av företagens marknadsföringsstrategier. Det som stödjer Höglund-

Roséns uttalande är att Nordea inte använder sig av någon form av kundinriktad reklam. Det 

som motsäger är att de använder sig av rapporter och den internationella hemsidan för att 

presentera sitt CSR-arbete till intressenter som till exempel på journalister och analytiker. 

Detta kan ses som ett indirekt sätt att marknadsföra sig till potentiella kunder då media ofta 

fungerar som en mellanhand mellan kunder och företag. Ett antagande har även gjorts om att 

det inte finns någon anledning för företag att bedriva ett socialt- och miljömässigt 

ansvarstagande om det inte kommer användas i ett lönsamhetssyfte. Det antagandet styrks 

dessutom av Grankvists (2012) teori om att det är lönsamheten som är den största drivkraften 

till att arbeta med CSR.  Grankvist (2012) poängterar också att det är slöseri med resurser om 

företaget engagerar sig i CSR-initiativ men sedan väljer att inte kommunicera det till dess 

intressenter. Även Marianne Bogle och Lena Höglund-Rosén tror att CSR-arbete kan leda till 

ökad lönsamhet. Även om inte huvudanledningen för Nordea att engagera sig i CSR-frågor är 

i ett marknadsföringssyfte finns det ett tydligt behov av att göra sina intressenter medvetna 

om det arbete som bedrivs då det enligt Grankvist (2012) kan öka konkurrenskraften på 

marknaden.   

Nätverkande och Partnership anser Burns (2008) respektive Blowfield och Murray (2011) 

vara en viktig del för företag då det kan hjälpa dem att uppnå mål som de inte själva hade 

kunnat uppnå. Blowfield och Murray (2011) menar att partnership mellan organisationer i 

olika branscher är nödvändigt för företag som vill konkurrera på den globala marknaden. 

Genom samarbeten med företag från andra branscher kan ny betydelsefull kunskap utgöras 

och det kan även förenkla arbetet med att identifiera utmaningar och möjligheter i samhället. 

Dessa teorier kan kopplas till Nordeas arbete. Av empirin att döma är Nordeas CSR-arbete 

komplext med ett stort antal faktorer att ta hänsyn till som noga granskas av analytiker och 

journalister. De måste följa de riktlinjer som bland annat Global Compact och PRI tagit fram 

samtidigt som de måste anpassa dem till den egna verksamheten beroende på i vilket land 

arbetet bedrivs. De jobbar ständigt med att följa samhällsutvecklingen och vara tillgänglig för 

samhällets behov och då är det rimligt att anta att Nordea bör arbeta aktivt med att identifiera 

vilka dessa behov är. Nordea är medlemmar i företagsnätverket CSR Europe men inte i CSR 

Sweden. Eftersom Nordea måste anpassa de standardiserade riktlinjerna och då många av 

deras CSR-initiativ är nationella kan det vara betydelsefullt för dem att vara medlemmar i 

nationellt inriktade nätverk för att kunna erhålla kunskap och information från andra företag 

inom olika branscher. Detta kan hjälpa dem att identifiera samhällets behov och önskemål i 

respektive land. 
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6 

Slutsatser 
Kapitlet presenterar uppsatsens slutsats med utgångspunkt ur syfte och problemställning 

relaterat till Nordea och dess omgivning. 

6.1 Nordeas verklighet 

I och med att Nordea engagerar sig i initiativ på frivillig och lagstadgad basis, uppfyller 

Nordea alla de fyra stegen för totalt ansvarstagande enligt Carrolls (1979) modell. Då Nordeas 

CSR-arbete även innefattar de flesta av Blowfield & Murrays (2008) tio dimensioner anses de 

ha ett omfattande CSR-arbete. Nordea arbetar aktivt för att tillhandahålla tjänster som tar 

hänsyn till intressenternas krav och behov. 

 Nordea uppfattas som en totalt ansvarstagande aktör. 

Ett flertal teorier intygar att det är viktigt att medarbetarna har samma värderingar som 

företaget och att CSR-initiativen måste integreras i den dagliga verksamheten. Medarbetarna 

måste ha en god uppfattning om CSR-arbetet som helhet för att i sin tur kunna sprida 

informationen vidare till övriga intressenter. Eftersom det är medarbetarna i företaget som för 

dialogerna med övriga intressenter är de viktiga för kommuniceringen av CSR-arbetet, då det 

är dem som ska öka medvetenheten. 

 Medarbetarna är grundstenarna för spridningen av Nordeas CSR-arbete. 

För att kunna öka medvetenheten om Nordeas CSR-arbete bland deras medarbetare och 

intressenter är kommunikation en vital faktor. 

 Genom att kommunicera och uppmärksamma medarbetare och övriga intressenter kan 

Nordea bli en mer attraktiv arbetsgivare samt stärka sin bild som en ansvarstagande 

aktör.  

 Ett utvidgat skolprojekt inom Nordea som når studenter i alla åldrar kan öka intresset 

och kunskapen för ekonomi. 

 CSR är en grundläggande del av många företags marknadsföringsstrategier och 

lönsamheten är den största drivkraften till att bedriva ett CSR-arbete.  

Nordea är en multinationell bank med ett komplext CSR-arbete vilket medför att det är ett 

flertal faktorer att ta hänsyn till. De arbetar efter standardiserade riktlinjer som till 

exempel GRI, Global Compact och PRI. Då regelverken, kraven och förväntningarna 

varierar bland Nordeas hemmamarknader är det viktigt att Nordea anpassar riktlinjerna till 

respektive situation. 

 För att Nordea ska kunna identifiera de behov och förväntningar som finns i respektive 

land som de är verksamma i kan samarbeten med nationella företagsnätverk som till 

exempel CSR Sweden, med medlemmar från olika branscher bidra med värdefull 

kunskap och information om varje samhälles specifika behov. Både Burns (2008) och 
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Blowfield & Murray (2011) skriver att nätverkande och partnership hjälper företag att 

uppnå de mål det aldrig kunnat uppnå själva. 

6.2 Diskussion om slutsatsernas validitet och reliabilitet 

Slutsatserna är inte generaliserade då studien endast behandlar ett utav många multinationella 

finansföretag. På grund av att Nordea är verksamma i nio länder kan kultur, religion och 

nationella lagstiftningar göra att det finns olika skildringar på hur studiens teori bör anpassas. 

På grund av dessa åtskildheter kan resultatet sett annorlunda ut om studien hade behandlat 

Nordeas CSR-arbete i ett annat land. Detta beror också på att respondenterna valt att inte 

redovisa alla CSR- initiativ, de uteslöt många lokala initiativ. Dock har teorierna som studien 

är baserad på flera olika nationaltiter och likheterna mellan författarnas åsikter och forskning 

har gjort att en viss generalisering har skett då CSR-begreppet är allmänt. 

6.3 Fortsatta studier 

Då denna studie är baserad på Nordea och deras CSR-arbete kan ett förslag på kommande 

studier vara att undersöka flera bankers CSR-initiativ för att sedan jämföra dessa med 

varandra. Det skulle resultera i en studie av mer kvantitativ karaktär som skulle kunna 

visualisera en mer representativ bild av hur banker tolkar och applicerar begreppet CSR. Det 

vore också intressant att genomföra intervjuer med Nordeas medarbetare och övriga 

intressenter för att se om deras uppfattning och medvetenhet om Nordeas CSR-initiativ 

stämmer överens med den information som erhållits ur den här studien. Utifrån detta skulle 

Nordea kunna följa utvecklingen av medarbetarnas och övriga intressenters kunskap och 

medvetenhet genom att genomföra regelbundna undersökningar för att sedan jämföra dem 

med varandra. Något som också skulle vara att föredra för kommande studier är att mer 

djupgående studera Nordeas olika CSR-initiativ. Den här studien har behandlat de CSR-

områden som utifrån respondenternas perspektiv ansetts mest relevanta. Det skulle vara 

intressant att undersöka Nordeas samtliga CSR-arbete för att sedan själva bedöma vilka 

initiativ som bör vara framstående. 
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Bilagor 

Intervjufrågor – CSR Sweden 

1. Vilka tjänster tillhandahåller ni de anslutna företagen? Vad går ert arbete ut på? 

2. Vilka fördelar kan ett medlemskap hos er leda till för de anslutna företagen? 

3. Vilka CSR områden anser ni vara viktigast för företag inom finansbranschen? 

4. Vilka är de mest framgångsrika sätten att kommunicera sitt CSR arbete på? (internt 

och externt) 

5. På vilket sätt arbetar banker med CSR jämfört med andra företag inom (t.ex 

klädindustrin), vilka skillnader finns det och vilka områden inom CSR är mest 

vanliga)? 

6. Hur bör företag/banker utvärdera sina CSR-initiativ för att utveckla och förbättra sin 

verksamhet? 

7. Hur kan företag använda de resultat som de får från sina CSR-initiativ för att få högre 

legitimitet (konkurrensfördelar på marknaden)? 

8. Vilka svårigheter kan uppstå när företag ska implementera och genomföra sina CSR-

initiativ? 

9. Vilka möjligheter inom CSR finns det för företag/banker för framtida arbete inom 

området? 

Intervjufrågor – Nordea  

10. Hur tolkar ni begreppet CSR? (Vad menar ni att socialt ansvarstagande handlar om?) 

11. Varför engagerar ni er i CSR frågor? (vilka motiv finns?, vinst, press från 

konkurrenter/kunder/intressenter, välgörenhet, marknadsföring ) 

12. Hur väljer ni era CSR-initiativ? (Vilka faktorer spelar in då ni väljer bland olika 

ansvarsområden?) 

13. Vilka CSR-initiativ (ansvarsområden) lägger ni störst fokus på?  

(vilka är viktigast att ni är aktiva inom)? 

14. Hur går ni från idé till handling? 

15. Vad är målet med era CSR-initiativ vad vill ni att det ska leda till? (kortsiktiga eller 

långsiktiga mål?) 

16. Hur följer ni upp ert CSR arbete? Hur förbättrar ni det och hur använder ni resultaten 

och kunskapen ni får från era initiativ? 

17. Använder ni efter standardiserade riktlinjer enligt Global Compact, GRI eller andra 

övriga? 

18. Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete (internt och externt)? 

19. Har ni lokala CSR initiativ eller är de rikstäckande? 

20. Har ni några samarbetspartners som hjälper er med ert CSR-arbete? 

21. Hur finansierar ni era CSR-initiativ? (det är ju både tidskrävande och dyrt) 

22. Har CSR arbetet stärkt er relation med intressenterna? Hur? 


