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Sammanfattning 
CSR, handlar om företags sociala ansvarstagande i samhället de verkar. I ett led att ta 
ansvar så upprättar företag en code of conduct, en uppförandekod, vars syfte är att 
förmedla hur företaget tar ansvar och agerar i olika situationer. En bransch som kraf-
tigt har ökat sitt arbete med CSR är bankbranschen. En förklaring till det skulle 
kunna vara att de utpekades som starkt bidragande till den senaste finanskrisen år 
2008. 

Banker måste följa stadgar och regler från Finansinspektionen och därigenom upp-
rätta en uppförandekod. Även om bankernas uppförandekod kanske styrs av direktiv 
från Finansinspektionen så vill studien belysa att det finns andra motiv bakom ban-
kens uppförandekod. Syftet med studien är att studera vilka olika motiv en bank har 
att upprätta en uppförandekod. Studien försöker även bidra med en ökad förståelse 
för uppförandekoder och visa på vilka effekter en uppförandekod kan ha för banker. 
För att studien ska kunna hitta de olika motiven så har de fyra storbankerna i Sverige 
valts ut som studieobjekt, där deras respektive uppförandekoder har legat till grund 
för undersökningen. 

Studien är en kvalitativ undersökning med ett abduktivt förhållningssätt. Studien har 
en undersökande förhållning och ett förklarande syfte. Den empiriska grunden utgörs 
av en dokumentstudie på de fyra storbankernas skriftliga uppförandekod. Utöver 
detta så har studien kompletterats med intervjuer och tidigare forskning som genom-
förts inom ämnet. 

I undersökningen analyseras och sammanfattas olika motiv i en förklarande bild där 
de olika motiven har olika karaktär. Studien kommer fram till att det finns flera mo-
tiv bakom en uppförandekod. Dels tvingande motiv, och dels motiv som ger banken 
positiva effekter. Tvingande motiv kan exempelvis vara lagar och regler. De positiva 
effekterna av en uppförandekod kan ses både ur ett externt och ur ett internt perspek-
tiv för en bank. Ett motiv med att förmedla uppförandekoden externt kan exempelvis 
vara att det stärker det egna varumärket eller ökat förtroendet från sina intressenter. 
Genom att upprätta en uppförandekod kan en bank även påverkas internt då uppfö-
randekoden medför en stärkande identitet för banken, men den kan även fungera som 
en styrning för medarbetare då riktlinjer presenteras. 

Nyckelord: CSR, Uppförandekod, Bank, Förtroende.



 
 

Abstract 
CSR is about corporate social responsibility in the community they serve. As a step 
to take responsibility, a company establishes a Code of Conduct that aims to convey 
how it takes responsibility and actions in different situations. One industry that has 
significantly increased its CSR work is the banking industry. 

Banks must follow the laws and rules from the authority, therefore, they establish a 
Code of Conduct. The purpose of this study is to see the effects of what a code of 
conduct can provide to a bank in addition to following the directive given by the au-
thority e.g. One of the motives of a bank is to establish a code of conduct. This study 
will also contribute to a deeper understanding of the Codes of Conduct. To see their 
motives, we selected the four major banks in Sweden as subjects of the study as well 
as looking through their respective Codes of Conduct as basis for this investigation.  

The study concludes that there are several motives behind having a Code of Conduct. 
Foremost, companies are required by the authority to have a Code of Conduct. Also, 
companies gain several advantages in having a Code of Conduct. The study provides 
external and internal advantages for a company in drawing a Code of Conduct. 

Keywords: CSR, Code of conduct, Bank, Trust.
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1  Inledning  

 

1.1 Att föregå med gott exempel 
Att ta ansvar och föregå med gott exempel ligger väl i de flestas intresse? Corporate 
social responsibility, CSR, handlar enligt Nationalencyklopedins nätupplaga, NE 
(2014), om företags sociala ansvarstagande i samhället, och innebär ett frivilligt in-
förlivande av social och miljömässig hänsyn i deras verksamhet för hållbar utveckl-
ing. De övergripande principerna för CSR finns i FN:s Global Compact och i den 
internationella organisationen OECDs rekommendationer. Dessa principer innefattar 
begrepp som idag är väletablerade i en allmän företagskultur. Även om innebörden 
av CSR är omdiskuterat så beskrivs det som riktlinjer till hur organisationer bör 
agera för att minska risken för oegentligheter, men också hur organisationer bör 
agera för att ta ansvar. De Geer (2009) anser att frågan inte är om företag använder 
sig av CSR och sociala frågor, utan hur företagen arbetar för att ta ansvar. De Geer 
menar att en välarbetad CSR strategi som berör etiska frågor minskar risken att före-
taget exponeras negativt i media. Att ta socialt ansvar som företag har varit aktuellt 
länge. Redan 1972 nämner Votaw (1972) att det fanns forskning inom ämnet som 
skulle kunna fylla ett helt bibliotek. Idag kan vi fylla flertalet bibliotek med forsk-
ning om vad som idag benämns CSR. Enligt Borglund (2009) så var år 2008 det be-
tydande året för CSRs genomslagskraft, då det fick mer utrymme i samhället. Medias 
opinionsskifte och en rådande finanskris var starka bidragsfaktorer till att CSR fick 
ett större allmänintresse. 

Företagen har tidigare haft en viktig grundfunktion the bottom line, det vill säga 
vinstmax, att företagen finns till för att generera vinst. Teorierna kring CSR handlar 
om att gå steget längre och numera efterlyses flera etiska riktlinjer för att ta ansvar 
gentemot omvärlden. EU (2010) definierar CSR som “the responsibility of enterpris-
es for their impacts on society”. EU-definitionen grupperar CSR i tre huvudsakliga 
delar: miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstaganden. Det etiska ansvaret behandlar 
i huvudsak värderingar och det som kallas för uppförandekod. 

En uppförandekod eller på engelska code of conduct, beskrivs av Frostenson (2012) 
som ett framtaget dokument där organisationens ansvarskontext beskrivs i ett visst 
sammanhang. Uppförandekoderna blir en slags tillämpad etik och har många liknel-
ser med policy. Det är alltså inte regler utan en uppförandekod innehåller ett mer 
informativt värde. Trots svaga skillnader nämner Frostenson att policy är mer internt 
fokuserat och behöver inte alltid fylla samma externa effekt som en uppförandekod. 
En uppförandekod kan alltså användas till att externt förmedla organisationens vär-
deringar men också internt uppnå en styreffekt inom verksamheten. Hur organisat-
ionen väljer att författa uppförandekod inom sin verksamhet varierar. Organisationen 
kan själv forma sin egen uppförandekod eller anlita extern hjälp. Externt finns det i 
vissa branscher antingen företag som arbetar fram en uppförandekod åt andra företag 
eller en branschorganisation som sätter riktlinjer för en hel branschs värderingar. 
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En branschorganisation är en samlad organisation för företag inom en viss bransch 
som hjälper sina medlemmar i frågor rörande deras allmänna intresse. Enligt Kon-
kurrensverket (2012) finns det ett flertal olika punkter en branschorganisation bör 
engagera sig i. De ska bland annat ge juridiska råd till sina medlemmar, samt arbeta 
fram standardavtal för branschen. Branschorganisationen ska även ge utbildning. 
Vidare ska organisationen hämta in information som kan hjälpa sina medlemmar och 
arbeta gentemot myndigheter i frågor rörande branschen. Det finns branschorganisat-
ioner inom de flesta branscher i Sverige. 

En branschorganisation sätter i egenskap av intresseförening ofta upp en standard för 
en god uppförandekod inom den bransch de verkar. Denna uppförandekod ska vara 
en riktlinje för att branschen ska ha ett gott rykte på marknaden. Svenska bankföre-
ningen är intresseorganisationen för Sveriges banker, men till skillnad från många 
andra branscher så ställer inte denna intresseorganisation upp riktlinjer för bankernas 
uppförandekod. Bankerna har istället direktiv från Finansinspektionen att skapa sin 
egen uppförandekod. Direktiven anger i korthet vad som bör ingå och hur en uppfö-
randekod vidare bör följas upp. Allmänna råd är inte tvingande men Finansinspekt-
ionen anser att man bör följa dessa för att bedriva en sund verksamhet, enligt 
Svenska bankföreningen (2013a). 

Enligt Finansinspektionens proposition, FI (1998), måste de som står under deras 
tillsyn bedriva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för företaget och den 
finansiella marknaden i stort upprätthålls. Vidare så ska verksamhet som bedrivs 
anses vara sund. En sund verksamhet förutsätter att instituten, i detta fall bankerna, 
bedriver verksamheten på ett etiskt korrekt vis. Enligt Svenska bankföreningen 
(2013b) finns det fyra banker i Sverige som anses ha betydande andel på den svenska 
bankmarknaden, i denna grupp ingår: Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. 
De bankerna beskrivs som de fyra storbankerna. Riksbanken (2013) menar att de fyra 
storbankerna har en avgörande betydelse för stabiliteten i det svenska finansiella sy-
stemet. 

1.2 Problematisering 
De svenska bankernas kärnverksamhet är enligt Svenska bankföreningen (2013c) att 
ta emot inlåning och agera som kreditgivare. Betalningsförmedling ses också som en 
central del av bankernas verksamhet. En ytterligare viktig del i bankernas arbete är 
att skapa ett förtroende till kunderna och samhället. Riksbanken (2013) anser att för-
troendefrågor är centralt för bankverksamheten. Om förtroendet skulle försvinna 
eller minska kan bankerna få svårt att bedriva sin verksamhet och då är hela systemet 
i fara. Vidare menar Riksbanken att en kris i det finansiella systemet skulle kunna 
leda till omfattande ekonomiska och sociala kostnader för samhället. Då bankerna 
har en såpass central funktion i samhället är det av största vikt att deras verksamhet 
bedrivs på ett etiskt korrekt sätt så att förtroendet för bankerna i Sverige upprätthålls. 
Enligt Riksbanken är detta framförallt viktigt inom de fyra storbankerna då deras 
position på marknaden har en betydande verkan för det finansiella systemet. 

Exempel på vad som kan ske när banksystemet inte fungerar som det förväntas göra 
är den globala finanskris som ägde rum runt år 2008. Enligt regeringskansliet (2011) 
så var anledningen till att det blev så omfattande med sådan oerhörd spridning, en 
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kris i förtroendet mellan aktörerna på de finansiella marknaderna och det finansiella 
systemet. Efter finanskrisen 2008 beskriver Borglund (2009) att ett ökande intresset 
för CSR uppstod. Idag arbetar flera större organisationer med en väl utarbetad CSR 
strategi, enligt Windell (2012). Bland dessa större företag och intresseorganisationer 
inom deras branscher så har flera valt att forma en uppförandekod.  

Bankerna arbetar idag för att upprätthålla förtroendet och förmedla en säkerhet till 
sina kunder. Utöver motivet att förmedla ett förtroende, hur kan en uppförandekod 
gynna en bank? Finns det några fördelar för banken att upprätta en uppförandekod, 
eller används den endast för syns skull? Denna studie vill visa vilka motiv en bank 
har att upprätta en uppförandekod. Studien ska även belysa vilka effekter en uppfö-
randekod kan bidra med för den egna banken. För att finna vilka drivkrafter som lig-
ger bakom upprättande av en uppförandekod, kommer även likheter och olikheter 
mellan de fyra storbankernas uppförandekoder att presenteras.  

1.3 Problemformulering 
Genom att fokusera på de offentliga uppförandekoderna som bankerna förmedlar på 
respektive hemsida, vill vi i denna studie diskutera vilka huvudsakliga motiv som har 
format bankernas uppförandekod. Ett viktigt motiv kan anses vara att öka sitt förtro-
ende, men är det endast för förtroendet som bankerna har upprättat en uppförande-
kod? Eller får bankerna utöver förtroende från allmänheten även andra fördelar ge-
nom uppförandekoden? Finns det eventuella skillnader mellan de olika bankernas 
förmedlande av uppförandekoden? Dessa frågor summerar vi till en frågeställning: 

Vilka är motiven bakom de fyra svenska storbankernas uppförandekod? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för uppförandekoder. De uppfö-
randekoder som kommer studeras är från de fyra storbankerna i Sverige. Olika motiv 
till att upprätta en uppförandekod kommer att presenteras. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Forskningsdesign 
När en studie genomförs så är det två forskningsstrategier som står i fokus. Valet 
man gör får stor betydelse för hur undersökningen utformas, anser Bryman och Bell 
(2013). De olika strategierna är att ha ett kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångs-
sätt. Vid kvantitativ forskning är det oftast större mängder som studeras, där forska-
ren försöker finna resultat som representerar populationen som undersöks. Kvantita-
tiv forskning är mer inriktad på siffermässiga mätmetoder, enligt Bryman och Bell 
(2013). Vid kvalitativ strategi eftersträvas en djupare förståelse av värderingar och 
beteenden för ett specifikt ämne. Syftet med denna studie var inte att generalisera 
uppförandekoderna utan snarare få en djupare förståelse för motiven som ligger 
bakom vad de olika bankerna förmedlar i respektive uppförandekod. Då vi eftersträ-
vade en djupare förståelse, så valde vi oss av en kvalitativ strategi som grund för 
studien. 

Valet av design för en undersökning utgör, enligt Bryman och Bell (2013), strukturen 
för hur man använder sig av en viss metod men även hur man analyserar data eller 
information som genereras från metoden. Undersökningen har en jämförande karak-
tär där vi studerat hur de olika uppförandekoderna eventuellt särskiljer sig gentemot 
varandra men också inom vilka områden uppförandekoderna har likheter. Därför 
använde vi oss av en komparativdesign inriktning i studien. Denna design jämför och 
försöker förklara likheter och skillnader, men bidrar även till en djupare förståelse för 
det som studeras, enligt Bryman och Bell. 

Vi har således förhållit oss till en kvalitativ strategi med en jämförande design. Den 
mer korrekta benämningen på en sådan kombination är, enligt Bryman och Bell 
(2013) en multipel fallstudie men den benämns även som en flerfallstudie. Vi har 
jämfört det teoretiska innehållet vi arbetade fram med den empiriska delen för att 
studera huruvida teorierna stämmer i praktiken och om någon av bankerna eventuellt 
avvek från teorin. En styrka med flerfallstudier är, enligt Bryman och Bell, att då det 
jämförs flera fall blir det tydligare att se hur väl teorin överensstämmer med det em-
piriska innehållet. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att all forskning utgår 
ifrån antingen en deduktiv eller en induktiv metod men att det kan vara svårt att 
summera all forskning inom en av dessa två metoder. Forskarna nämner abduktion 
som ett alternativ där man blandar dessa två metoder. Vidare anser de att abduktion 
är en vanlig metod vid fallstudiebaserade undersökningar. Alvesson och Sköldberg 
beskriver abduktion som en process där man byter perspektiv under studiens gång 
mellan deduktiv och induktiv metod. Denna studie skulle därför kunna beskrivas ha 
ett abduktivt genomförande då vi utgick från teorin för att hitta motiv, medan andra 
motiv har visat sig efter att vi studerat bankernas uppförandekoder. Vidare beskriver 
Alvesson och Sköldeberg att abduktion ger en djupare förståelse för det som stude-
ras. 
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2.2 Urval 
Denna uppsats undersökte uppförandekoderna från de fyra storbankerna i Sverige. 
Många forskare, som exempelvis Scholtens (2009) och Ailon (2011) rapporterar att 
intresset bland företag för hållbarhetsfrågor har ökat markant efter år 2000. Forskar-
na nämner även att det framförallt är större företag som är de mest aktiva initiativta-
gare inom hållbarhetsfrågor. Denna studies val av undersökningsobjekt var Sveriges 
fyra största banker vilka är Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Både Riks-
banken och Svenska bankföreningen beskriver dem som fyra betydande aktörer inom 
branschen och benämner dem som de fyra storbankerna. De största aktörerna har den 
största påverkan och det är då viktigare att de större bankerna arbetar aktivt med an-
svarstagande och därmed en uppförandekod. Eftersom vi ville få en bild av vad de 
största bankerna har för motiv till att upprätta en uppförandekod så blev det naturligt 
för oss att välja samtliga fyra storbanker då både Riksbanken och Svenska bankföre-
ningen benämner dem i ett samlat begrepp. Anledningen till valet av de största ban-
kerna är att de enligt forskare har störst motiv och även kan lägga mer resurser på en 
uppförandekod. Varför just banker valdes i denna studie är delvis för att bankerna 
har en central roll i samhället, men även därför som Souto (2009) påtalade, nämligen 
att bankbranschen har ökat sitt CSR-arbete kraftigt de senaste åren då bankbranschen 
ansågs vara en stark bidragande faktor till senaste finanskrisen. Detta anser vi moti-
verade vårt val av bransch.  

Beslut om uppförandekod hos företag fattas av företagsledningen i samarbete med 
medarbetarna. En lyckad uppförandekod ska nå ut i hela organisationen, anser Rosell 
(2005). Inom denna uppsats sammanfattas och undersöks informationen om den of-
fentliga uppförandekoden från bankernas hemsida. Empiriskt så har material hämtas 
in från bankernas hemsida men för att bekräfta och möjligtvis få en djupare förståelse 
av uppförandekoden så valde vi att även intervjua chefer inom de olika bankerna. 
Anledningen till att vi ville träffa chefer och inte övriga anställda var för att vi trodde 
oss kunna få en mer utförlig beskrivning till de bakomliggande motiven till upprät-
tande av uppförandekoden. Samtliga intervjuade chefer har ett personalansvar och ett 
ansvar att uppförandekoden följs på det lokala kontoret. 

2.3 Forskningsmetod 
Borglund, Brytting och De Geer har varit centrala författare inom detta arbete och 
gav oss en första förståelse kring ämnet. Dessa författare är erfarna och erkända fors-
kare inom CSR och etik. För att minska risken till att arbetet skulle vara vinklat eller 
mindre heltäckande har fördjupande studier kompletterats med vetenskapliga artiklar 
och litteratur. Informationssökningen har inspirerats från tidigare magisteruppsatser 
och kandidatuppsatser med likartade problemformuleringar. Sökningar har skett i 
Uppsalas universitetsbibliotek där sökorden som vi använt oss av i databasen har 
varit: uppförandekod, code of conduct, etisk tillämpning, etiska riktlinjer och andra 
synonymer till dessa ord på både svenska och engelska. 

Enligt Björklund och Paulson (2003) kan litteratur benämnas som sekundärdata då 
den inte är skriven i direkt syfte för denna uppsats, men att använda sekundärdata 
anges som en metod till att bygga en god teoretisk referensram. Information hämtad 
från internet som bland annat beskriver bankernas uppförandekod klassificeras i 
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denna uppsats som sekundärdata och skapar en god förståelse kring ämnet. Vi stude-
rade de olika uppförandekoderna ingående för att finna likheter och olikheter. Utma-
ningen vid dokumentstudien var att vi ville ge alla texter samma utrymme.  Då defi-
nitionen av uppförandekod är omdiskuterad så har vi i denna studie tagit en viss risk 
då vi kan ha läst text som enligt vissa inte skulle klassificeras som uppförandekod. 
Kaptein och Schwartz (2008) argumenterar att uppförandekoden kan ha flera namn 
men att de ofta har samma syfte. Vi har utgått från beskrivningarna av OECD (2001) 
och vad Brytting (2005) klassificerar som en uppförandekod. För att bredda underla-
get och minimera risken att materialet skulle vara vinklat eller att vissa frågor läm-
nats obesvarade så kompletterades denna information med primärdata i form av in-
tervjuer. De dokumenterade uppförandekoderna från bankerna är hämtade från ban-
kens hemsida. Information som hämtas via internet medför ett risktagande, enligt 
Bryman och Bell (2013), då detta material kan komma att förändras eller försvinna. 

2.3.1 Intervjuer 
För att få en djupare förståelse av en uppförandekod och för att komplettera de svar 
vi fick från dokumentstudien av uppförandekoderna har även fyra intervjuer genom-
förts, en intervju med respektive bank. Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer 
den sannolikt mest använda metoden vid kvalitativ forskning. Vår avsikt med inter-
vjuerna var att få en uppfattning av vad personer som är i kontakt med uppförande-
koden dagligen anser vara viktiga och relevanta punkter för respektive uppförande-
kod, men även för att få en bredare uppfattning om uppförandekoder generellt. Där-
för använde vi oss av strukturen kvalitativ intervju. Denna struktur ger, enligt Bry-
man och Bell, mer utförliga svar och en större förståelse för vad respondenterna 
själva anser vara relevant och viktigt än vid exempelvis kvantitativa intervjuer. 

Vi ville ha en flexibel intervjuprocess, men inte så ostrukturerad att det skulle vara 
som ett vanligt samtal. Då uppförandekoder kan ses som ett komplext ämne och att 
vi till en början inte kände oss tillräckligt kunniga inom ämnet för att kunna genom-
föra ett vanligt samtal likt en ostrukturerad intervju, som Bryman och Bell (2013) 
beskriver den strukturen. Därför valdes en semistrukturerad intervjuform med vissa 
stödpunkter som vi ville beröra och diskutera med respondenterna. Innan vi genom-
förde intervjuerna kontaktade vi samtliga respondenter med en kort påminnelse om 
intervjun och lite kortfattad vad intervjun skulle komma att beröra så de skulle få en 
möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Vi valde att inte skriva ut specifika frågor 
eftersom vi främst var ute efter en diskussion runt olika ämnen och hur de själva upp-
levde uppförandekoden. Innan varje intervju informerades respondenterna angående 
några etiska principer runt vår undersökning där det bland annat ingick en möjlighet-
en till att vara anonym. En respondent ville vara anonym och för att säkerställa re-
spondentens anonymitet så valde vi att göra samtliga respondenter anonyma i stu-
dien.  

Vid intervjuer kan det, enligt Bryman och Bell (2013), vara svårt att hinna med att 
anteckna allt som sägs och samtidigt hålla fokus på intervjufrågorna. Därför spelades 
intervjuerna in efter godkännande från respondenten för att sedan transkriberas. För 
att skapa en tillförlitlighet till resultatet från intervjuerna kan man, enligt Bryman och 
Bell, genomföra en respondentvalidering. Då kontaktas de som har deltagit i under-
sökningen för att få dem att bekräfta att man förstått dem rätt och eventuellt tillägga 
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saker som de anser vara viktiga. Respondentvalidering är något vi genomförde för att 
säkerhetsställa att materialet från intervjuerna är korrekta och för att materialet ska 
kunna anses vara pålitligt. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Företagets roll i samhället 
Corporate Social Responsibility, CSR uttrycks som ”att ta ansvar för relevanta för-
troendefrågor som rör organisationens viktigaste intressenter” Borglund (2009, 9). 
Att ta ansvar är att gå längre än enbart generera en ekonomisk vinst i företaget. Ett 
sådant ansvar kan, enligt EU (2010), delas upp inom etiskt, miljömässigt eller socialt 
ansvarstagande. År 2005 presenterar Vogel (2005) en undersökning som visar att 80 
procent av de 500 största företagen i USA förmedlar företagaransvar genom sina 
hemsidor. Större företag i Europa följer samma trend. Hallvarsson och Halvarsson 
(2010), genomför årliga undersökningar av innehållet på noterade företags webbplat-
ser. Undersökningen visar att 95 procent av de 150 största börsnoterade företagen i 
Europa förmedlar sitt samhällsansvar, CSR eller hållbart företagande från sin hem-
sida under år 2009. Större företag har, enligt Borglund (2009), en drivkraft att för-
medla ett ansvar genom bland annat hemsidor. 

CSR har växt fram som en motkraft gentemot företags ansvarslöshet där det under-
stryker företagens breda ansvar mot samtliga intressenter och inte bara deras ägare, 
vilket var synen på företagande tidigare, menar Borglund (2009). Som nämndes i 
inledningen så fick CSR sin genomslagskraft runt 2008 i samband med den globala 
finanskrisen. Borglund belyser finanskrisen som ett tydligt exempel på hur en bris-
tande etik i näringslivet skadar samhället i stort. En bransch som kraftigt har ökat sitt 
arbete med CSR är bankbranschen. Souto (2009) anser att en central faktor till detta 
är att bankbranschen ansågs som starkt bidragande till finanskrisen, då de under en 
längre tid agerat oansvarsfullt och därmed fått utstå kritik. 

3.1.1 Intressenter 
Ammenberg (2004) hävdar att för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt så är det 
viktigt att identifiera vilka som är deras intressenter och ta hänsyn till vad framförallt 
de viktigaste intressenterna har för intressen. En intressent är någon som har en an-
knytning till organisationen på något sätt, enligt Freeman (1984). Det kan vara en 
organisation eller en person. Det som utmärker en intressent är att denne har ett in-
tresse i organisationen eller på något sätt kan påverka den. En vanlig uppdelning för 
intressenterna är primära och sekundära intressenter De primära intressenterna kan 
ses som de viktigaste för att organisationen ska överleva, hävdar Moir (2001). Till 
denna grupp placeras exempelvis kunder, ägare och anställda. De sekundära intres-
senterna är, enligt Moir, de intressenter som inte deltar i direkta affärer med organi-
sationen, men som på ett eller annat sätt påverkas eller påverkar organisationen. Ex-
empel på sekundära intressenter kan enligt Windell (2012) vara intresseorganisation-
er, myndigheter eller media. 

Redan 1984 presenterade Freeman en modell som tydliggjorde hur organisationer 
skulle kunna placera ut sina olika intressenter. Den kan förklaras som grunden till 
intressentmodellen. I modellen ingår alla som har en påverkan gentemot företaget. 
Freeman (1984) argumenterade för att alla de olika intressenterna spelar en vital roll 
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för att företaget ska nå framgång på sikt. Modellen visar inte vilka som ses som pri-
mära eller sekundära intressenter.  

För att bli ett framgångsrikt företag är det viktigt att förstå kontexten av det samhälle 
man verkar, menar Dahlqvist och Linde (2012). De menar att man som företag måste 
förstå omvärlden och inte bara fokusera på sina kunder. Därför bör en intressentana-
lys genomföras, vilket går ut på att analysera vilka som påverkar affären och på vil-
ket sätt de påverkar. Som utgång för analysen kan man använda sig av intressentmo-
dellen. Som modellen i figur 1 nedan visar så är alla som har en påverkan eller på-
verkar företaget med, där det egna företaget är i fokus och därmed i mitten av denna 
modell.  

 

Figur 1. Intressentmodellen (egen figur bearbetad efter Freemans intressentmodell) 

3.1.2 Legitimitet 
Legitimitetsteorin kan ses som en förlängning av intressentteorin då den till en viss 
del beskriver varför man förmedlar sitt ansvar till intressenterna. Intressentteorin 
inriktar sig på förhållanden mellan organisationens intressenter, medan legitimi-
tetsteorin beskriver hur företagen ska legitimera sig mot sina intressenter. Suchman 
(1995) ger ett förslag till en definition av legitimitetsteorin där den beskrivs som ge-
nerella åsikter eller uppfattningar om vad som anses lämpligt inom vissa sociala 
normer och värderingar. Windell (2012) förklarar att företag bedöms lättare och allt 
mer i dagens samhälle. Företagets verksamhet måste därför accepteras och anses 
legitimt av sina intressenter för att kunna vara verksamma inom sitt område. 

Enligt Suchman (1995) finns det tre typer av organisatorisk legitimitet. Dessa tre 
sorter av legitimitet utgår från att företagets produkter eller tjänster är eftertraktade 
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men att varje sort har sitt eget beteende. Pragmatisk legitimitet handlar om att företa-
gets kunder utvärderar huruvida företaget uppfyller deras intressen. Kunderna grans-
kar vad de får ut av företaget och väljer då om företaget accepteras eller inte. Mora-
lisk legitimitet baseras på utvärdering. Inte hur företagets produkter eller tjänster 
gynnar bedömaren utan snarare hur företaget ska agera och är uppbyggt. Företaget 
bedöms utefter hur dess aktiviteter och etiska principer efterföljs och om de anses 
korrekta. Kognitiv legitimitet baseras på uppfattningsförmågan hos företagen. Legi-
timiteten avgörs av huruvida företaget tar kundernas tro och verklighetsuppfattning i 
aktning. 

Nära besläktat med legitimitetsteorierna är vad som brukar kallas license to operate, 
vilket handlar om att företag måste erhålla förtroende från omgivningen för att kunna 
vara verksamma. Ett sådant förtroende innefattar, enligt De Geer (2009), att företa-
gen förutom sitt ansvar att generera vinst till aktieägare, dessutom ska skapa jobb åt 
samhället, leverera goda produkter och tjänster, och samtidigt ta hänsyn till miljön. 
Förutom likheterna med legitimitetsteorin har även uttrycket license to operate an-
knytningar till förtroende. 

3.1.3 Förtroende 
Förtroende är ett fenomen som är svårt att kontrollera, men likväl är det grundläg-
gande för social ordning i samhället anser Grimen (2005). Enligt Nørreklit, Nørreklit 
och Israelsen (2006) handlar förtroende om att lita på varandra. Tillit är viktigt inom 
alla sociala situationer oavsett om det är mellan två personer eller om det är mellan 
företag och personer. Luhmann (2005) anser att den som visar förtroende tar ut fram-
tiden i förskott och handlar likt de vore säkra på framtiden. Har man misskött sig 
eller agerat svekfullt kan ett förtroende förändras till misstro. Misstro är motsatsen 
till förtroende menar Luhmann. Den person som har misstro mot någon behöver 
mera information och bearbetar även information en längre tid innan den eventuellt 
accepteras. Borglund (2009) diskuterar även hur viktigt det är med förtroende. För att 
få förtroende från samhället så måste organisationen följa gällande lagar och regler. 
Organisationen behöver även följa normer som omgivningen har byggt upp. Bryter 
man mot något av detta så kan det skapas misstro mot organisationen, vilket kan leda 
till att organisationen förlorar sin affärsförmåga. 

3.1.4 Institutionell teori  
Institutionell teori ses ofta mer som ett synsätt, ett perspektiv till att betrakta organi-
sationen, än som en teori. Härkomsten kan spåras från slutet av 1800-talet och med 
denna förhållandevis tidiga historia har ämnet en tid av debatterande och forskning 
bakom sig. Ämnet kan vara svårt att definiera. Teorin bygger på att betraktandet av 
organisationen står i relation till betraktaren. Företagets agerande är beroende av vad 
som tas för givet och hur de påverkas av sin omgivning. Teorin ifrågasätter synen på 
företag som rationella verktyg till att generera vinst. Med ett strikt institutionellt per-
spektiv skulle synen på hållbarhetsarbete hos företagskunder vara mindre intressant. 
Eriksson och Zetterquist (2009) menar då att företagens hållbarhetsarbete skulle ses 
som ett initiativ som görs för att andra gör det. 

Dagens forskning inom institutionell teori brukar kallas nyinstitutionell teori. Skill-
naden på dessa utvecklade teorier och de tidigare synsätten handlar om företaget och 
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dess förhållande till sin omgivning. Centrala begrepp är hur organisationen erhåller 
legitimitet. Löskoppling, då olika delar inom organisationen frigörs från varandra 
och isomorfism där organisationer tenderar att bli mer lika varandra. Byråkrati och 
ökad komplexitet ifrågasätts av anhängare till institutionell teori. Då studier visade 
att rationella organisationer inte var effektiva, sökte Meyer och Rowan (1977) svar 
som kunde förklara begränsningarna bland strikt rationella initiativ. Meyer och Ro-
wan presenterade en alternativ förklaring för hur en organisation fungerade. Organi-
sationer verkade handla mer om att anpassa sig till struktur och normer än organisat-
ionen som ett verktyg för kontroll och samordning av dess olika delar. Trots kritiken 
mot isomorfism, att organisationer tenderar att efterlikna varandra för att överleva, är 
det ändå, enligt Meyer och Rowan, en poäng med att till en viss grad följa normer 
och regler, såsom exempelvis den ekonomiska redovisningen.  Den som bryter mot 
normer och regler tar risken att uppfattas som mindre legitim vilket även gäller då 
företag bryter mot hållbarhetsnormer och kan då uppfattas som nonchalant, enligt 
Meyer och Rowan. Genom isomorfism så är det lättare att överleva som företag i 
konkurrens och detta ökar chansen att bli framgångsrik. Institutionell teori berör 
många yrkesbranscher. Legitimitet och isomorfism är något som kan synas i bank-
branschen. En forskare som påvisar detta är Scholtens (2009) som presenterar i sin 
undersökning av 30 internationella bankers CSR arbete. Slutsatserna är att CSR arbe-
tet har utvecklats och förbättrats signifikant mellan år 2000 till 2005. Från år 2000 
var det en tredjedel av respondenterna som redovisade sitt hållbarhetsinitiativ men 
2005 hade nästan alla banker i undersökningen ett väl utvecklat hållbarhetsinitiativ. 
Sverige och skandinaviska banker uppvisar i förhållande till de övriga undersökta ett 
lägre resultat. Lägre förbättring eller utveckling av sin hållbarhetsredovisning skulle i 
detta fall, enligt Scholtens, kunna förklaras av bankens storlek, sambandet mellan 
storleken på banken och hållbarhetsinitiativet. Att arbeta med hållbarhetsfrågor kan 
innefatta många olika initiativ. Att skapa en uppförandekod är ett exempel på detta. 

3.2 Uppförandekod 
År 2001 uppdagades en skandal kring energiföretaget Enron. Det skulle visa sig att 
trots ett uttalat löfte om samhällsansvar och ett högt förtroende hos allmänheten så 
hade företaget agerat oetiskt. Detta blev då starten på en tilltagande debatt som be-
rörde uppförandekoder. Resultatet blev ett ökat intresse och en ökad användning av 
uppförandekoder. Det efterfrågades etiska riktlinjer bland större internationella före-
tag. Syftet, enligt Ailon (2011),var att företagen skulle precisera vilka etiska dilem-
man de kunde hamna i och hur de skulle agera därefter. Det ställdes krav på ökad 
transparens och etiska riktlinjer som bland annat omfattar hur medarbetare inom or-
ganisationen ska agera, menar Ailon vidare. 

En uppförandekod är en etisk tillämpning som ofta beskriver hur företaget bedriver 
sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Detta är i Sverige inga 
regler utan fungerar som ett hjälpmedel. Vanligtvis innehåller en uppförandekod af-
färsprinciper och företagets grundläggande värderingar, fastställer Brytting (2005). 
Vidare nämner Brytting tre grundläggande egenskaper för en etisk kod. Koden är 
lokalt förankrad och auktoriseras centralt. Den beskriver god praktik och ideal. Ko-
den har även en praktisk betydelse som är allmänt vedertagen. Enligt Preuss (2009) 
kan uppförandekod beskrivas som ett formellt dokument vilket uttrycker verksam-
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hetens etiska värderingar och ansvar, men även vilka förväntningar företaget har på 
sina medarbetares handlande. Brytting (2005) konstaterar att en uppförandekod stär-
ker företagets identitet vilket leder till minskad risk för oetiskt beteende. En etisk 
skriven kod från ledningen kan stärka medarbetarna på individnivå och kan även 
skapa en yrkesidentitet. Uppsatta mål i företaget ska minska risken att medarbetarna 
agerar oetiskt för egen vinning skull. Brytting beskriver också att de uttryckta värde-
ringarna kan ge marknadsföringsmässiga fördelar då en förstärkt image kan ha posi-
tiva effekter. Dock kan detta få en förödande effekt om man signalerar sin image 
men att den inte grundas på en stark identitet. En uppförandekod måste vara så pass 
generell så att den omfattar många personer i olika situationer, men också tillräckligt 
specifik så den kan tillämpas i praktiken, diskuterar Brytting. Att företag uttrycker 
sina ställningstaganden externt skapar förväntningar som kan motivera medarbetarna 
i företaget. Medarbetarna drivs av viljan att infria sina ställningstaganden, att hålla 
sina löften. Brytting lägger därför tyngd på att företagen ska involvera medarbetarna 
i uppförandekoden. Att låta medarbetare få uttrycka sina värderingar behöver inte 
hindra att uppförandekoden är centralt framtagen.  

3.2.1 Definition, syfte och innehåll för en uppförandekod 
Vad är företagets ansvar gentemot intressenter och samhället, och hur kan samhället 
säkerhetsställa att företaget tar det ansvaret? Det är två centrala frågor för en uppfö-
randekod, enligt Kaptein (2004). För att säkerhetsställa att företaget tar ansvar, anser 
Kaptein att en metod för att uppnå ansvar är att upprätta en styrning för beteende 
inom företaget. Det finns flera olika benämningar för detta, några exempel är uppfö-
randekod, affärskod eller etisk kod. 

Det finns ingen universal definition för uppförandekoder eller det engelska uttrycket 
Code of conduct. Vad koderna har för namn kan variera, enligt Kaptein och Schwartz 
(2008). Det är de olika benämningar som gör det komplicerat att precisera vad en 
uppförandekod är. Kaptein och Schwartz menar att det kan vara förvirrande med alla 
olika titlar då de anser att affärskod, uppförandekod, en etisk kod och affärsprinciper 
ligger inom samma område.  

Det är inte helt tydligt vad en uppförandekod är, men det finns forskare som har för-
sökt tydligöra det. Kaptein (2004) definierar en uppförandekod som ett formellt skri-
vet dokument som bland annat fastställer ansvaret gentemot intressenter. Även vilket 
uppträdande företaget förväntar sig från sina anställda i affärssituationer och på ar-
betsplatsen finns dokumenterat. Erwin (2011) beskriver en uppförandekod som något 
organisationen använder sig av för att föra ut sitt CSR arbete till allmänheten och 
styra anställdas beteenden för att främja en socialt ansvartagande företagskultur. Det 
råder en stor spridning i beskrivningarna rörande uppförandekoder då det finns flera 
olika beteckningar för dem. Det blir således även stor spridning i dess innehåll. Ma-
mic (2004) menar att det är spridning av innehållet i uppförandekoden beroende på 
vilken bransch man verkar inom. Företagen brukar fokusera på det som anses vara ett 
problem inom just deras bransch. Detta är något som även Paine (2003) hävdar då 
hon menar att flera av de företag som använder sig av en uppförandekod har varit 
kritiserade från allmänheten alternativt att branschen de verkar inom har utstått kri-
tik. 
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Det finns en betydande skillnad mellan regler och uppförandekoder. Frostenson 
(2012) poängterar att en uppförandekod inte är en samling med regler, han anser sna-
rare att det är ett dokument som påvisar det område företag tar ansvar för. En uppfö-
randekod kan innehålla vad man som medarbetare har tillåtelse till att göra och vad 
som är förbjudet. På så sätt fyller uppförandekoden en viss disciplinär funktion. Gil-
man (2005) anser att uppförandekoden är utformad för att förebygga vissa beteenden, 
exempelvis intressekonflikter, mutor, och olämpliga uppträdande som kan skada fö-
retaget. Vidare menar Gilman att de flesta uppförandekoder har ett fokus på vad man 
inte får göra. En anledning till att den har sådant fokus är för att skydda medarbetar-
na men även organisationens rykte. 

Utöver det disciplinära syftet, är tanken med en uppförandekod att den ska informera 
dels internt för medarbetare inom organisationen vad organisationen värdegrunder är, 
dels även externt på vilket sätt företaget arbetar med ansvarsfrågor, menar Frosten-
son (2012). En uppförandekod ska kunna ge stöd internt för medarbetare om det upp-
står komplicerade situationer i arbetet. Uppförandekoden kan även fungera som en 
metod för att styra organisationen och dess medarbetar internt mot organisationens 
mål. Genom tydligt formulerade värderingar som organisationen upprättar i sin upp-
förandekod, kan ledningen styra medarbetarnas beteenden till att utföra arbetet i linje 
med ledningens uppfattningar om företagets mål, menar De Geer (2004). Genom 
detta synsätt fyller uppförandekoden även en internstyrningsfunktion inom organisat-
ionen 

Det är vanligt att organisationer förmedlar sin uppförandekod externt. En anledning 
kan, enligt Frostenson (2012), vara att det ökar företagets trovärdighet, då det påvisar 
att företaget arbetar aktivt med ansvarsfrågor. En ytterligare anledning är, enligt Er-
win (2011), att det stärker företagets varumärke då man påvisar allmänheten att man 
arbetar aktivt med frågor rörande samhällsansvar. Även Frostenson (2012) anser att 
en uppförandekod ses som positivt utåt sett eftersom det är ett bevis på att man som 
företag ser ansvarstagande som något viktigt gentemot samhället. Så genom att an-
vända sig av uppförandekoder kan organisationen öka det egna företagets trovärdig-
het samtidigt som de stärker sitt eget varumärke. 

Enligt Frostenson (2012) avser en uppförandekod att beröra hela organisationen och 
inte bara delar av den. Gilman (2005) menar att en uppförandekod kan vara kort 
skriven, men vanligtvis är det en mer utförlig och detaljerad text i uppförandekoden. 

3.2.2 Varumärket 
Kotler (1999) beskriver två typer av företag. Antingen förändras företaget eller så 
försvinner företaget. Kotler nämner att marknadsföringen inom en bransch ofta för-
ändras på några fåtal år och att detta sätter krav på företagen. Teknik och globali-
sering nämner Kotler som de främsta faktorerna till denna snabba förändring. Bland 
annat nämns internet som har skapat nya möjligheter vilket påverkar företagen och 
hela branscher. Genom att lyckas med marknadsföringen så skapas ett starkt varu-
märke och ett starkt varumärke bidrar till ett framgångsrikt företag, enligt Dahlqvist 
och Linde (2012). Ett starkt varumärke är, enligt Dahlqvist och Linde att försöka 
skapa en bild eller att försöka påverka en bild som redan finns av en organisation och 
deras verksamhet. Denna bild kan fungera som en magnet för att attrahera kunder. 
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Varumärkets funktion förenklas av Dahlqvist och Linde då det beskriver att konsu-
menten får enklare att välja. Ett enkelt val kan exempelvis handla om att välja pro-
dukt efter varumärke snarare än att mäta kvalité. Att skapa en bild av sitt varumärke 
och då underlätta konsumenternas val handlar om att företag måste hålla sitt löfte. 
Dahlqvist och Linde nämner att då företag infriar konsumenternas förväntningar så 
fyller varumärket två viktiga funktioner. Dels är varumärket en garanti och dels så 
skapar varumärket även en image. Då konsumenter inte kan utvärdera alla alternativ 
på en marknad objektivt så blir varumärket en nödvändighet, enligt Dahlqvist och 
Linde. Ett starkt varumärke är en tillgång för det enskilda företaget och bör enligt 
Dahlqvist och Linde vara synligt, tydligt och attraktivt för konsumenter. 

En av de viktigaste varumärkesassociationerna är enligt Dahlqvist och Linde (2012) 
upplevd kvalité. Upplevd kvalité kan påverkas av många faktorer som exempelvis 
organisationens namn, hur de kommunicerar, vilken grad av service de erbjuder och 
hur organisationen hanterar klagomål. Enligt Dahlqvist och Linde så handlar upplevd 
kvalité ofta om att uppnå konsumentens förväntningar. En målsättning för ett företag 
som vill vara framgångsrika är enligt Dahlqvist och Linde att intrycket från varumär-
ket ska skapa en tydlig och enhetlig bild. Detta resulterar i att det enskilda företaget 
skapar en stark image vilket är en konkurrenskraft, enligt Dahlqvist och Linde. Vi-
dare resonerar de att image ofta är komplext och att det inte behöver handla om lo-
giska samband mellan verkligheten och en fysisk attribut. Man behöver nödvändigt-
vis inte konsumera ett företags tjänst eller produkt för att skapa sig en uppfattning 
om företaget. Dahlqvist och Linde beskriver att många studier tydligt pekar på hur 
viktig kommunikationen är för ett företags image. Förtroende eller trovärdighet som 
ett företag bygger på sin image har en tröghet och är tidskrävande att bygga upp. 
Trots att det tar tid att bygga en positiv image till sitt företag så går det omvänt 
snabbt att försvaga en positiv image. 

3.2.3 Kommunikation i uppförandekoden 
Ordet kommunikation betyder att något ska bli gemensamt och avser då främst 
tankeinnehåll och avsikter. Genom kommunikation kan man meddela och dela med 
sig av exempelvis innerbörd, handlingar och värderingar, hävdar Nilsson och Wal-
demarson (2007). Det finns flera olika former av kommunikation anser Pettersson, 
Pettersson och Rosendahl (2009) och nämner tal, kroppsspråk och text som olika sätt 
att kommunicera. Det är kommunikationen som sker i uppförandekoden som kom-
mer beröras här, vilken sker i text.   

I en uppförandekod är det centralt att använda ett lämpligt språk som anpassas efter 
vad organisationen vill förmedla såväl internt som externt. Vad organisationen för-
medlar i texten ska representera exempelvis organisationens ståndpunkter och värde-
ringar. Språket som används i en uppförandekod ger därmed värdefull insikt i vad 
som ligger bakom motivationer och attityder, hävdar Mamic (2004). För att lyckas 
förmedla det som är önskvärt i text är det, enligt Dimbley och Burton (1999), viktigt 
att det som skrivs passar in i sammanhanget. Man bör även lägga fokus hur man som 
skribent utformar texten och på hur mottagaren förväntas ta till sig texten. Vilken 
språkstil som används vid skrivande är viktigt vid förmedlande av texter. Dimbley 
och Burton anser att beroende på vilket ordval som används så kan det få stor bety-
delse för budskapet i stort. Även längden på meningarna och vilken ton som väljs i 
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språket kan vara två faktorer som har betydelse för vad som vill förmedlas. Samtliga 
tre faktorer återspeglar vilket budskap man vill sända till läsaren. 

En uppförandekod bör eftersträva ett tydligt språk så att missförstånd kan undvikas, 
poängterar Mamic (2004). Uppförandekoderna kan vara svåra att förstå om inte be-
grepp och avancerade termer definieras eller tydliggörs i texten. En ytterligare hand-
ling som kan genomföras för att förtydliga är att referera till ett utomstående organ. 
Mamic menar även att texten ska ha en tydlighet där det inte ska vara möjligt att upp-
fatta texten på flera olika sätt. 

Genom att studera texten i uppförandekod kan man få en bild av vilken ansvarsnivå 
som företaget tar för vissa punkter inom uppförandekoden, anser Mamic (2004). För 
att kunna göra det delar hon upp språket i texten i två olika kategorier, hårt och mjukt 
språk. Hårt språk är mer specifikt och preciserat vad som gäller. Det ger en tydligare 
definition, och bidrar i en högre utsträckning att uppförandekoden efterföljs. Mjukt 
språk är mera generellt och allmänt upprättade vilket kan ge en tvetydlighet. Även 
mera lösa definitioner används vid mjukt språk. Hårt språk är vanligt förekommande 
vid exempelvis känsliga frågor där man som företag vill ta starkt avstånd. Exempel 
på när organisationer kan använda ett hårt språk i en uppförandekod är när barnarbe-
ten eller terrorism diskuteras. Hårt språk kan tillämpas för att företaget vill belysa 
konsekvenser av att gå emot de uppsatta riktlinjerna. Uppförandekoden kan tydlig-
göra att man som organisation inte kommer arbeta med dem som bryter mot vissa 
punkter inom den egna uppförandekoden, menar Mamic. Språket som används då 
klassificeras även det som hårt språk. Vid mindre känsliga frågor som har en mer 
allmän karaktär och kan ses som komplexa är det vanligare med ett mjukare språk, 
hävdar Mamic. Detta betyder att företaget inte tar lika kraftigt avstånd, men distanse-
rar sig ändå från ansvar fast inte på ett lika kraftfullt sätt som vid hårt språk. 

3.2.4 Kategorisering av uppförandekoder 
Brytting (2005) delar in en uppförandekod i olika huvudtyper och anger tre katego-
rier, vilka är: uppdraget, intressenter och det professionella ansvaret. Uppförandeko-
derna kan vara fokuserade på en kategori, men uppförandekoderna kan även bygga 
på alla tre kategorierna. Uppdraget syftar till vad företaget har för roll i samhället, 
varför företaget finns till och för vilka. Det professionella ansvaret ger uttryck åt fö-
retagets olika interna verksamheter och yrkeskategorier. Intressenter brukar vara den 
vanligaste delen i uppförandekoden och fokuserar på de som har en påverkan av fö-
retaget, det vill säga vilka parter som har beroendeförhållande till företaget. Inom 
intressenterna uttrycks rättigheter och skyldigheter samt vad som kännetecknar de 
inre och yttre relationerna.  

OECD (2001) presenterar en rapport som beskriver användandet av uppförandeko-
der. I deras beskrivning förklaras tre huvudtyper av uppförandekoder. De beskriver 
att uppförandekoderna kan handla om: riktlinjer för leverantörer och samarbetspart-
ners, företagets åtaganden mot allmänheten och riktlinjer för medarbetarna. Uppfö-
randekoderna behöver inte bara innehålla den ena delen utan kan innehålla fler av de 
tre huvudsakliga inriktningarna. Exempelvis skulle ett företag kunna presentera ett 
dokument med sina uppförandekoder där dokumentet är indelat och berör en, två 
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eller alla tre kategorierna. OECD (2001) och Bryttings (2005) kategorisering av upp-
förandekodernas innehåll har likheter i innehållet. 

3.2.5 Implementering 
Att skapa en uppförandekod som tjänar sitt syfte kan vara problematiskt. Riskmo-
menten med att skapa och implementera företagets uppförandekod kan vara att den 
endast blir en resurskrävande process som inte fyller sitt syfte eller att den till och 
med kan motverka företagets intressen. Lars-Olle Larsson, specialrevisor på Öhrlings 
Pricewaterhousecoopers (Rosell 2005), uttrycker tio punkter som ett företag bör ar-
beta efter för att skapa en god uppförandekod som även tjänar sitt syfte. Dessa tio 
punkter är: 

1. Steg ett till företagets uppförandekod handlar om att fatta beslut om vilka reg-
ler företaget specifikt vill beröra. Beslut som även omfattar företagets leve-
rantörer. Dessa regler kan företaget besluta om själv eller så kan företaget ta 
hjälp externt av internationella konventioner för att sätta en grund. 

2. Företaget bör ta hänsyn till intressenterna i processen med skapandet av upp-
förandekoden. Genom detta kan företaget få en ökad förståelse om vilken 
miljö de verkar inom. 

3. Företaget bör tydliggöra hur långt sitt ansvar sträcker sig i leverantörsledet. 
Tydliggöra om företaget kan garantera att underleverantörer inte agerar oe-
tiskt. 

4. Efter dessa tre steg är det dags att formulera sin uppförandekod. 

5. När uppförandekoden implementeras i företaget är det viktigt att besluta om 
vilka krav och kontroller som gäller angående efterlevandet av uppförande-
koden. Det vill säga hur den ska styras. 

6. Företaget bör utveckla ett rapportsystem som kontrollerar att den uttryckta 
värdegrunden efterföljs i verksamheten. Exempelvis så kan nyckeltal av soci-
al prestanda identifieras och följas upp. 

7. Verkställande direktör bör vara väl införstådd med vilka värderingar och 
principer som har fastställts i uppförandekoden. Verkställande direktören bör 
sätta upp mål för medarbetarna som önskas uppnå. Till exempel med nyckel-
tal om social prestanda. 

8. Intern kommunikation om uppförandekoden är viktigt men även att hålla en 
transparens utåt. Rapportera och redovisa vilka mål som är uppsatta mot sin 
värdegrund. 

9. Förutom de grundläggande affärsuppgörelserna så bör kontrakten med leve-
rantörerna även innefatta övriga förväntningar om hur de följer sina etiska 
principer. När affärskontrakt upprättas bör företaget införa en klausul som ger 
dem rätten att kunna genomföra oanmälda besök hos sina underleverantörer. 
Med detta så kan företaget kontrollera att deras leverantörer följer de etiska 
värderingarna som är fastställda. 
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10. När uppförandekoden är författad bör företaget försäkra sig om att uppföran-
dekoden tjänar sitt syfte. Detta kan ske som en kontroll genom att involvera 
internredovisningen. Om inte detta skulle vara effektivt kan man låta en ex-
tern part granska sin uppförandekod och hur den följs. 

3.3 Sammanfattning 
Teoriavsnittet kan delas upp i två delar där den första tar upp hållbarhet i stort och 
förklarande element som intressenter, legitimitet, förtroende samt det alternativa syn-
sättet på organisationen som framgår inom institutionella teorin. Teorins senare hälft 
berör i huvudsak uppförandekoden. Historisk, argument angående svårigheter med 
definitionen, interna och externa fördelar, hur den förmedlas och mer praktisk tillvä-
gagångssätt vid tillämpningen är punkter som berörs.  

Summeringen av uppförandekoden och de olika drivkrafter företagen har för att an-
vända sig av en uppförandekod kan delas i två huvudkategorier. Första delen kan 
kategoriseras som initiativ till att organisationerna får fördelar och tjänar på att införa 
en uppförandekod. Dessa fördelar handlar om att stärka företagets varumärke, skapa 
nöjda intressenter, erhålla en styrande effekt inom organisationen och förmedla tro-
värdighet. Den andra drivkraften till att företag upprättar en uppförandekod kan vara 
av en mer tvingande karaktär. Dessa tvingande krafter handlar om: krav på transpa-
rens, krav från politiska beslut, lagar, internationella konventioner eller vara en all-
män åsikt om att företag bör ta ett större ansvar. Det kan i vissa situationer krävas för 
att få mandat att verka i samhället. Isomorfism kan även vara en tvingande drivkraft 
då de negativa påföljderna av att strunta i hållbarhetsinitiativ och inte efterlikna sina 
konkurrenter kan bli kostsamma. 
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4 Empiriskt material 

4.1 De fyra storbankerna 
Bankernas storlek presenteras i siffror från Svenska Bankföreningen (2012). Nordea 
är störst med hänsyn till balansomslutning, alltså summan av tillgångssidan i balans-
räkningen. Handelsbanken har flest kontor i Sverige där samtliga har kontanthante-
ring. Störst med avseende på det totala antalet anställda är Nordea medan SEB har 
flest anställda i Sverige. 

 

 Antal 
kontor i 
Sverige 

-varav 
kontantl
ösa 

Antal 
anställda 
totalt 

-varav i 
Sverige 

Eget 
kapital 
(mkr) 

Balans-
omslutning 
(mkr) 

SEB 169 62 18 168 8 876 109 513 2 453 456 

Handelsbanken 461 0 11 192 7 526 106 897 2 387 858 

Nordea Bank 308 210 31 466 7 102 242 150 5 813 618 

Swedbank 310 240 17 313 8 713 106 224 1 846 941 
Tabell 1. Bankerna i undersökningen. 

4.2 Dokumentstudie 
Materialet som presenteras inom denna del är hämtat i dokumentform från de fyra 
storbankernas respektive hemsida. Det som genomförts här är en dokumentstudie, 
där de olika uppförandekoderna från bankerna har studerats ingående, för att finna 
likheter och olikheter mellan dem. Det finns en viss svårighet vid en dokumentstudie 
av uppförandekoder då bankerna benämner sin uppförandekod olika. Handelsbanken 
benämner sin uppförandekod som Etiska riktlinjer, Nordeas uppförandekod däremot 
heter Interna riktlinjer. Swedbanks heter Vår uppförandekod medan SEB benämner 
sin som Uppförandekod. I fortsättningen i detta kapitel kommer ordet uppförandekod 
att användas som benämning. När de olika uppförandekoderna upprättades varierar. 
Den uppförandekod som senast sammanställdes är Handelsbanken som fastställdes 
2014. SEBs uppförandekod är upprättad 2012, Nordea ursprungliga uppförandekod 
var från 2003, men uppdaterades till en ny version 2007. Swedbank har inga uppgif-
ter i uppförandekod om när deras upprättats. 

4.2.1 Layout och uppbyggnad 
Även om de olika bankerna använder olika samlingsnamn för sin respektive uppfö-
randekod så har innehållet klara likheter mellan bankernas olika dokument. De sam-
lade dokumenten som beskriver bankernas uppförandekod är alla mellan tre till 24 
sidor långa. Swedbank och SEBs dokument om uppförandekoden är båda 24 sidor 
långa och det är endast i dessa två som bilder presenteras. Swedbank presenterar mer 
symboler i sin uppförandekod medan SEB presenterar bilder tagna på människor 
främst inom kontorsmiljö. Från SEBs bilder i deras uppförandekod är det människor 
med olika etnicitet och där antalet män och kvinnor är jämnt fördelat. 
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Uppförandekoderna är skrivna med uttalanden om hela banken och deras värde-
grund. Beslut som ska gälla alla anställda inom banken bestäms av personer i le-
dande position. Under Handelsbankens uppförandekoder anges datum för när kon-
cernledningen godkänt dokumenten. I början av SEBs uppförandekod presenteras en 
bild på bankens verkställande direktör och koncernchef. Texten under denna sida är 
skriven med uttalanden från henne. 

Swedbanks uppförandekod är skriven till du som anställd och har ett mer internt per-
spektiv i texten då den talar specifikt till den anställde inom Swedbank. Handelsban-
kens uppförandekod har i jämförelse mot Swedbank ett mer externt perspektiv då de 
exempelvis skriver samtliga anställda i banken. Handelsbankens uppförandekod 
beskriver hur hela banken förhåller sig till sin omvärld. Nordea och SEB refererar 
inte lika tydligt till den specifikt anställde eller banken i helhet, utan texten kan syfta 
till olika läsare. Olika läsare skulle exempelvis kunna vara den som är anställd i ban-
ken, men det kan även vara banken i helhet eller någon av bankens intressenter. 

4.2.2 Förhållandet till intressenter 
Samtliga fyra storbanker i Sverige har förtroende som ett centralt inslag, ordet förtro-
ende uttrycks redan i första meningen från samtliga uppförandekoder. För en bank är 
förtroende viktigt och då främst mot deras respektive intressenter. Swedbank illustre-
rar sina intressenter i en modell och beskriver därefter de olika delarna i modellen 
mer ingående. Modellen, som framgår i figur 2 nedan kallar Swedbank för våra kon-
takter och där ingår: Swedbank i mitten och runt organisationen finns deras anställda, 
kunder, ägare, leverantörer, samhället, konkurrenter och myndigheter. 
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Figur 2. Swedbanks intressenter "Våra kontakter". Källa: Swedbank, 2014, Uppförandekod, 
s. 5 

Övriga banker har även de samma intressenter men de presenteras inte på samma 
sätt. SEB nämner sina intressenter och från övriga två banker går det att utläsa även 
deras olika intressenter fast utan en sammanfattande redogörelse likt Swedbanks pre-
sentation. Handelsbanken och Nordeas uppförandekoder är inte strukturerade på 
samma sätt utan en mer ingående läsning krävs för att urskilja de olika intressenter-
na. Vad uppförandekoderna har gemensamt är att samtliga innehåller de olika intres-
senterna, men vilken eller vilka intressenter banken lägger mest utrymme på i text 
skiljer sig mellan dem. Ordningsföljden som intressenterna presenteras i varierar 
mellan bankerna, det uttrycks inte ordagrant i texten vilken eller vilka intressenter 
som ses som den viktigaste. Textmängden som de olika intressenterna delges varie-
rar. De intressenter som genomgående har ett större textinnehåll inom samtliga upp-
förandekoder är framförallt kunder och anställda.  

Vid textstycket om kunder så diskuteras främst hur kunder ska bemötas, vad kunder 
kan ha för förväntningar på banken, men framförallt att kundens ska kunna lita på 
banken. Vid textstycken om de anställda är det främst hur de förväntas bemöta kun-
der, vad banken förväntar sig av sina anställda. Även vilken kompetens som efter-
strävas bland personalen och hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen får stort ut-
rymme i detta textstycke. Uppförandekoden kan också ha ett förbjudande syfte i 
vissa fall, då påpekar uppförandekoden vad de anställda inte har tillåtelse till att göra. 
SEB och Nordea har även en något större textmängd i förhållande till hela deras upp-
förandekod om bankens roll i samhället än övriga två banker. Samtliga uppförande-
koder hos de fyra bankerna berör vilken roll de har i samhället, varför de har den 
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rollen och mot vem i samhället. Samtliga banker uttrycker sitt professionella ansvar 
och deras förhållande mot sina intressenter. Samtliga uppförandekoderna innehåller 
riktlinjer för leverantörer och samarbetspartners. Även företagets åtaganden mot all-
mänheten och riktlinjer för medarbetarna tas upp. 

4.2.3 Förbättring, uppföljning och rapportering 
Swedbank nämner i sin uppförandekod ett aktivt arbete för att ständigt förbättra sin 
uppförandekod, något som övriga tre banker inte uttrycker lika tydligt. Swedbank 
uttrycker detta arbete genom att uppmana medarbetarna inom banken att lämna sina 
åsikter för att kunna göra nästa version av uppförandekoden ännu bättre. En typ av 
uppföljning som både SEB och Swedbank använder som framgår genom deras re-
spektive uppförandekod är en e-utbildning, vilket går ut på att de anställda ska ge-
nomföra en obligatorisk utbildning vars syfte är att skapa en djupare förståelse för 
uppförandekoden. Nordea och Handelsbanken nämner inget om någon liknande ut-
bildning i uppförandekoden som förmedlas via textdokumentet från deras respektive 
hemsida.  

När det gäller frågor rörande hur media hanteras så särskiljer sig SEB. Dels är det 
endast SEB av bankerna som nämner något om hantering av media, men även att de 
har ett utvecklat arbetssätt i frågor angående media. De har exempelvis en enhet som 
de kallar Group communication som har det övergripande ansvaret för mediekontakt. 
Under samma stycke från SEBs uppförandekod går de mer specifikt in på hur varu-
märket hanteras. SEB beskriver att deras anställda inte får skicka privata brev med 
bankens logga och att en anställd inte får företräda banken på sociala medier utan att 
först kontakta deras Group communication. Samtliga fyra storbanker har ett centralt 
organ som handlägger olika ärenden dit chefer och anställda kan vända sig till vid 
frågor. Swedbank och SEB benämner en sådan kontaktperson Complaince officer, 
Nordea benämner denna kontakt som Compliance organisation och Handelsbanken 
som Lokal compliance. Bankerna uppmuntrar de anställda att kontakta deras respek-
tive avdelning om det uppstår oklarheter eller för att rapportera brott mot deras upp-
förandekod. 

4.3 Intervjuer 
Utöver dokumentstudien så har fyra intervjuer genomförts. Nedan presenteras 
material med utgångspunkt från vad som framgick under intervjuerna av de fyra 
storbankerna. Nedan och resterande del av kapitlet visar hur bankerna förhåller sig 
till sin uppförandekod, både hur de jobbar med uppförandekoden och vad de anser 
om sin uppförandekod. 

4.3.1 Förhållningen till uppförandekod 
Att samtliga banker har en uppförandekod framkommer som en självklarhet under 
intervjuerna. En respondent menar att de olika uppförandekoderna troligtvis ser 
ganska lika ut innehållsmässigt och att de efterlevs på ungefär samma sätt inom 
bankbranschen. Respondenten från SEB resonerar att inom en stor organisation som 
växer så blir det nästan ett måste att förmedla en uppförandekod. Vidare beskriver 
respondenten att risken utan en uppförandekod skulle kunna vara att man får en spre-
tig organisation. Respondenten från SEB uppger även att deras anställda kanske inte 
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läser dokumentet regelbundet utan att uppförandekoden mer visar sig i en löpande 
dialog och i andra former än att enbart läsa ett dokument.  

Även om SEBs uppförandekod förmedlas i flera former så uppger respondenten att 
dokumentet är ett måste inom deras bransch. Exempel på andra former som uppfö-
randekoden förmedlas genom är e-learning vilket är en utbildning med kontrollfrå-
gor som genomförs online på bankens intranät. Detta verktyg för att förmedla bland 
annat uppförandekod används inom samtliga respondenters arbetsplats. E-learning 
används med fördel av nyanställda men också som en regelbunden uppdatering för 
samtliga anställda. Respondenten från SEB tycker att deras e-learning har förbättras 
över tiden och håller numera en god kvalité. Respondenten från Nordea ser också 
positivt på e-learning och att det exempelvis använder sig utav praktiska exempel på 
arbetsplatsen, det gör att uppförandekoden “inte bara blir floskler på papper”, som 
respondenten beskriver det. Respondenten från Handelsbanken uppger att deras upp-
förandekod förmedlas främst genom interna medel vilket är en intern skrift för med-
arbetarna. Dessa frågor behandlas ofta med vad respondenten från Handelsbanken 
uppger som “stark företagarkultur”. Respondenten från Handelsbanken tycker det är 
viktigt att förstå hur de olika bankerna fungerar för att förstå och se skillnader i upp-
förandekoder. Förutom e-learning uppger samtliga banker att de har en kontaktper-
son som de kan vända sig till vid frågor eller oklarheter gällande uppförandekoden. 
En kontaktperson kan hänvisas till den närmaste chefen, men samtliga banker uppger 
även att de har en Compliance officer som de kan kontakta. En Compliance officer är 
en person som arbetar på en mer central nivå och kan svara på frågor relaterat till 
bankens företagsetik.   

Respondenterna uppger att uppförandekoden fungerar som ett stöd men även riktlin-
jer åt de anställda, så de agerar utefter vad som är skrivet i dokumenten. Det är dock 
inte en samling med endast regler, utan samtliga respondenter menar att det är det 
egna sunda förnuftet bland medarbetarna som måste styra och att uppförandekoden 
snarare är ett stöd till det sunda förnuftet. Detta är något två respondenter refererar 
till genom att medarbetarna ska“ följa sin inre kompass”.  

Att ta emot en muta är såklart inget någon bank vill bli förknippade med. Till exem-
pel respondenten från Swedbank uppger att de inte tar emot mutor, men att aktivt 
arbeta med dessa frågor kan vara konstigt då detta är en självklarhet för medarbetar-
na att inte ta emot opassande gåvor. Respondenten från Nordea uppger att en muta 
aldrig är godtagbart, men att det ibland kan uppstå situationer där skillnaden mellan 
vad som är en muta eller inte kan vara svårt att veta och att det då kan vara bra med 
en vägledning från ett gåvoregister som de använder sig utav. När en gåva överstiger 
ett satt beloppet så ska detta diskuteras på central ledningsnivå för att inte medarbe-
tarna ska behöva hamna i osäkerhet. Att uppförandekoden kan vara förbjudande på 
vissa punkter tror respondenterna från SEB och Nordea kan vara underlättande i 
vissa fall för medarbetarna. Respondenten från Nordea tror att en tydlighet i bankens 
förhållning vid känsliga ämnen kan underlätta kanske än mer i större städer där om-
sättningen på personal oftast är högre. 
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4.3.2 Förtroende & Intressenter 
Att förtroende är viktigt för alla banker och hela bankbranschen är samtliga fyra re-
spondenter överens om. Respondenten från SEB uttrycker att hela den finansiella 
sektorn bygger på ett grundmurat förtroende från den stora massan. Detta är något 
som även de andra respondenterna påtalar fast med andra ord. Nordeas respondent 
menar att bankbranschen handlar mycket om förtroende och att det är viktigt att man 
som bank sköter sig korrekt. Vidare uttrycker sig respondenten att ”ett förtroende 
bygger man upp i åratal, men man kan rasera det på nolltid”, vilket respondenten 
påvisar kan vara det stora problemet med förtroende. Att uppnå förtroende från all-
mänheten och främst företagets intressenter ses genomgående som ett viktigt inslag 
från respondenterna. Det är främst två primära intressenter som lyfts fram under sam-
talen. Dels är det ägarna, men framförallt kunderna. På frågan vilken intressent re-
spektive bank ansåg vara den viktigaste svarade tre av bankerna kunder medan en 
svarade både kunder och ägare. Det samtliga banker hade gemensamt var dock att de 
alla såg samtliga intressenter som viktiga och att man inte kan ignorera någon då 
samtliga spelar en vital roll för verksamheten. Den sekundära intressenten som dis-
kuterades främst var myndigheter och då hur man ska förhålla sig till stadgar och 
regler från Finansinspektionen. Nordeas respondent förklarade att Finansinspektion-
en kan ge banker böter eller i annat fall stänga ner verksamheten om banken inte skö-
ter sig utefter deras stadgar och regler. Även om Finansinspektion sätter vissa gränser 
så vill respondenterna poängtera att banksekretessen är viktig. Den kan vara svår att 
lagstifta, men att det är ett löfte som de ständigt måste förhålla sig till. 

4.3.3 Marknadsföring  
Som tidigare framkommit i detta kapitel så har samtliga fyra banker en officiell upp-
förandekod på respektive hemsida. Samtliga respondenter menar att huvudsyftet med 
uppförandekoden är att den ska vägleda och vara som en riktlinje för hur banken 
ställer sig till olika situationer. Samtliga fyra banker ansåg att det finns fördelar med 
att förmedla uppförandekoden externt och inte bara internt bland medarbetarna. En 
positiv effekt med att förmedla uppförandekoden externt kan vara att stärka varu-
märket, vilket tre av fyra banker höll med om. Det påpekades dock också att det inte 
var främst därför de upprättats, men att det kan vara en positiv sidoeffekt. En av ban-
kerna menar att man vill visa upp allt gott arbete banken genomför även i marknads-
föring syfte. Respondenten utvecklar resonemanget genom att det inte går i motsatt 
riktning, utan det är snarare naturligt att man vill framhäva detta arbete. Vidare ut-
vecklar respondenten att allt de gör bra inom banken vill de få ut så att allmänheten 
får ta del av det arbetet, även om det inte är det primära syftet med uppförandekoden.  
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5 Analys 

För att kunna besvara problemformuleringen som lyder; Vilka är motiven bakom de 
fyra svenska storbankernas uppförandekod? Så kommer det föras en diskussion med 
utgångspunkt från den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. 

Den här studien belyser motiven vilka ses som drivkrafter bakom bankernas upprät-
tande av en uppförandekod. Det som framgår genom studien är att det främst är två 
olika motiv bakom upprättandet av en uppförandekod. Det är faktorer som sätter krav 
på att företag ska presentera en uppförandekod som vi kallar “tvingande krafter”. Att 
upprätta en uppförandekod medför även fördelar åt banken, vilket vi kallar för “posi-
tiva effekter”. Tvingande krafter kan vara isomorfism, krav från olika intressenter, 
men också att erhålla förtroende. Med förtroende menas att samhället i stort ska 
kunna lita på företaget, vilket framkommer genom studien som en central drivkraft 
för bankerna. Förtroende från sina intressenter kan, förutom att vara tvingande kraft, 
även ge positiva effekter. Positiva effekter delar vi upp i ett externt och ett internt 
perspektiv utifrån banken. De externa punkterna som har listats nedan i figur 3 visar 
på effekterna av att offentliggöra uppförandekoden för banken. Rutan ”internt” i 
denna modell ses som effekterna av uppförandekoden och den berör själva företaget 
och dess anställda. 

Figur 3. Analysmodell (egen figur) 
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5.1 Isomorfism 
För att veta de bakomliggande motiven för en bank att upprätta en uppförandekod så 
måste man veta vad en uppförandekod är. Uppförandekod beskrivs med olika namn 
vilket Kaptein och Schwartz (2008) påvisar. De ger även några förslag på synonymer 
som förklarar svårigheten med att precisera vad en uppförandekod är. Dokumentstu-
dien visar att de fyra bankerna har fyra olika namn på sina uppförandekoder. Exem-
pelvis SEB benämner sin uppförandekod som just Uppförandekod, medan Handels-
banken kallar sitt material Etiska riktlinjer. Ur bankernas material, som presenteras 
under deras respektive hemsida, så varierar även storleken och utseendet på uppfö-
randekoden. Kanske kan tiden då banken författade och implementerade sin uppfö-
randekod ha en betydelse för hur uppförandekod presenteras. Borglund (2009) be-
skriver nämligen ett ökat intresse och en genomslagskraft för CSR-frågor efter finan-
skrisen år 2008. En annan förklarande faktor till varför bankerna benämner sina upp-
förandekoder olika kan vara hur just den enskilda banken styrs och fungerar. Han-
delsbanken uppger att det är viktigt att förstå hur olika banker fungerar för att förstå 
och se skillnader i de olika uppförandekoderna. Just Handelsbankens sätt att för-
medla sin uppförandekod beskrivs av respondenten som mer intern och bygger på en 
”stark företagarkultur”. 

Trots olika sätt att presentera sin uppförandekod så framkommer det likheter vid do-
kumentstudien. En respondent menar att de olika uppförandekoderna troligtvis ser 
ganska lika ut innehållsmässigt och att de efterlevs på ungefär samma sätt inom 
bankkåren. En likhet som framkommer genom studien är att alla fyra uppförandeko-
der berör samtliga kategorier som både Brytting (2005) och OECD (2001), dessa 
beskrivs: uppdraget, intressenter och det professionella ansvaret. Vidare berör alla 
bankerna samma intressenter. Alla bankerna tar även upp samma teman. Ett genom-
gående tema som återfinns i samtliga uppförandekoderna är exempelvis mutor och 
banksekretess. Sådana teman beskrivs under intervjuerna som viktiga för en bank att 
förhålla sig till. Teoretiskt beskrivs detta av Mamic (2004) som förklarar att uppfö-
randekoderna kan ha stor spridning i innehållet från olika branscher. Mamic resone-
rar vidare att företagen tenderar att fokusera på samma problem inom samma 
bransch, vilket även Paine (2003) förklarar medan hon samtidigt påtalar att detta kan 
bero på att branschen har fått utstå kritik från allmänheten. Att ställningstagande av 
samma teman skapar likheter skulle kunna beskrivas av allmänhetens krav på ett ökat 
ansvarstagande hos företag. Att söka legitimitet hos allmänheten beskrivs från den 
nyinstitutionella teorin som bidragande till isomorfism, där organisationer tenderar 
att efterlikna varandra. Meyer och Rowan (1977) beskriver isomorfism som att det är 
lättare att överleva som företag och att det ökar chansen för företag att bli framgångs-
rika. Företagen blir då mer lika varandra. Detta skulle delvis kunna motivera varför 
en bank upplever sig vara tvungen att upprätta en uppförandekod. 

5.2 Förtroende och Intressenter 
Förtroende handlar om att lita på varandra som Nørreklit, Nørreklit och Israelsen 
(2006) uttrycker det. Förtroende vill alla fyra banker förmedla i uppförandekoden. 
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Exempelvis nämner samtliga banker förtroende i respektive uppförandekods första 
mening. 

Det var inte bara i textdokumenten som förtroende framhölls utan även under inter-
vjuerna där samtliga respondenter ansåg att förtroende var centralt för bankbran-
schen. En respondent beskrev förtroende som det som håller ihop hela den finansiella 
sektorn. Det finns flera anledningar till att förtroende ses som så pass viktigt inom 
just bankbranschen. En anledning skulle kunna vara att de hanterar stora summor 
pengar som kan ha en stor påverkan på individnivå. Därigenom har banken en central 
roll i samhället. Sköter man sig inte korrekt kan ett förtroende förändras till misstro, 
menar Luhmann (2005). Skapas misstro kan det eventuellt leda till att organisationen 
förlorar sin affärsförmåga, diskuterar Borglund (2009). Detta är något som märks 
tydligt att bankerna är väl medvetna om, eller som Nordeas respondent beskriver: 
”ett förtroende bygger man upp i åratal, men man kan rasera det på nolltid”. Detta är 
något som även Dahlqvist och Linde (2012) påpekar då de anser att problemet med 
förtroende är att det tar lång tid att bygga upp, men att det kan raseras fort. En tolk-
ning skulle kunna vara att utan förtroende så är det svårt att vara verksam som bank, 
vilket vi ser som ett tydligt motiv med att förmedla förtroende i sin uppförandekod.  

För att undvika misstro och minskat förtroende så är alla respondenter noggranna 
med att under intervjuerna poängtera hur viktigt förtroende är för dem. Förtroende är 
även ett genomgående tema i respektive banks uppförandekod. Som respondenten 
från Nordea påstår, så handlar bankbranschen mycket om förtroende och hur viktigt 
det är att man sköter sig som bank. Förtroendet som vill uppnås från bankernas sida 
är främst riktat mot bankernas olika intressenter. Vid dokumentstudien framkomatt 
alla fyra banker har samma intressenter. Swedbank presenterade sina intressenter 
genom en modell vilket återfinns i kapitel 4.2.2. Modellen Swedbank använder sig av 
är snarlik figur 1, Intressentmodellen från kapitel 3.1.1. Den teoretiska beskrivningen 
av intressenter tycker vi syns tydligt från Swedbanks presentation. Samtliga intres-
senter som Swedbank presenterar återfinns även inom Figur 1 som är den teoretiska 
intressentmodellen bearbetad från Freeman. Att Swedbank använder sig av en sådan 
modell stärker Freemans teori då den visar att modellen är relevant och används i 
praktiken. 

För att ett företag ska kunna bli framgångsrikt, anser Ammenberg (2004) att det är 
viktigt att identifiera vilka som är företagets intressenter och framförallt vilka de vik-
tigaste är. En vanlig uppdelning av de egna intressenterna är, enligt Moir (2001) pri-
mära och sekundära intressenter. Genomgående i både dokumentstudien och under 
intervjuerna, har det framkommit att det är kunden som framförallt är den intressent 
som bankerna anser vara den viktigaste. Andra intressenter som berörs och beskrivs 
som mera viktiga än övriga under såväl dokumentstudien som under intervjuerna, är 
dels medarbetarna men även ägarna. Det är intressant att det är just de tre som disku-
terats flitigast och fått mest utrymme då samtliga tre klassas som primära intressen-
ter. De primära intressenterna kan ses som de mest betydelsefulla för organisation, 
hävdar Moir. 

Samtliga respondenter påpekar under intervjuerna, att kunderna anses vara den vik-
tigaste intressenten. Respondenterna tillägger att alla intressenter är viktiga och att 
man inte kan bortse någon. Nordeas respondent beskriver finasinspektionen som en 
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intressent där det är viktigt att banken förhåller sig till deras stadgar och regler. Bry-
ter man mot dessa kan banken få böter eller i annat fall bli tvungna att stänga ner 
verksamheten, vilket är ett tydligt motiv för banken att följa Finansinspektionens 
stadgar och regler. Finansinspektionen är en myndighet. En myndighet klassificeras, 
enligt Moir (2001), som en sekundär intressent. En reflektion rörande primära och 
sekundära intressenterna är att de primära intressenterna ger det egna företag förde-
lar, då man försöker påvisa i uppförandekoden hur man arbetar gentemot dem och 
hur man behandlar dem. De sekundära intressenterna blir däremot något som ban-
kerna blir tvungna att förhålla sig till och rätta sig efter. Skulle exempelvis inte ban-
kerna rätta sig efter Finansinspektionens stadgar och regler så blir det svårt att bed-
riva sin verksamhet. Det skulle även kunna vara därför som samtliga respondenterna 
anser att alla intressenter är viktiga, då alla intressenter har en anknytning till företa-
get på något sätt som Freeman (1984) uttrycker det. 

5.3 Externt perspektiv 
Från intervjuerna framkommer det som en självklarhet att just deras bank har en upp-
förandekod. Varför det ses som en självklarhet kan bero på det som respondenten 
från SEB förklarar; i en större organisation som växer är en uppförandekod ett måste 
för att inte få en spretig organisation. Enligt Borglund (2009), är det främst större 
företag som använder sig av en uppförandekod. Scholtens (2009) har genomfört en 
undersökning som även den visar att det är främst större förtetag som använder sig 
av uppförandekoder. Scholtens undersökning visade att CSR arbetet bland de större 
företagen ökade markant mellan år 2000 till 2005. Forskningen är tydlig med att de 
flesta stora företagen efter finanskrisen år 2008 har en uppförandekod. Vad som klas-
sas som stort beror på sammanhanget, inom vår studie är de undersökta företagen de 
största bankerna i Sverige, störst med avseende på balansomslutning, antal anställda 
och antal kontor. Samtliga banker i denna studie har en uppförandekod, men varför 
väljer bankerna att presentera uppförandekoden externt på deras hemsida? Utifrån 
teorin kan flera faktorer förklara varför man publicerar sin uppförandekod externt 
och på vilket sätt detta kan ge företaget positiva effekter. 

Genom att externt visa upp sin uppförandekod så ökar företagets trovärdighet och det 
stärker även företagets varumärke, menar Frostenson (2012). Respondenten från 
Swedbank uppger att allt banken gör gott vill man visa upp för sin omgivning. På 
frågan om detta kan vara motivet bakom Swedbanks uppförandekod, är respondenten 
tydlig med att det inte är det huvudsakliga syftet men att det ger positiva sidoeffekter. 
Även två av de andra bankerna uppger under intervjun att externt visa upp sin uppfö-
randekod ger marknadsföringsmässiga fördelar. Samtidigt så uppger även de att det 
inte är det huvudsakliga syftet. Brytting (2005) konstaterar att uttryckta värderingar 
stärker företagets image och således även ger positiva effekter på varumärket. Det 
framgår därmed att den tidigare forskningen och vad respondenterna säger är över-
ensstämmande, vilket kan tolkas som att uppförandekoden ger fördelar vid mark-
nadsföring och att det även stärker det egna varumärket att förmedla sin uppförande-
kod externt. Det framkommer dock inte vara det primära syftet med uppförandeko-
den. Utifrån dokumentstudien av uppförandekoderna så framkommer det att banker-
na bland annat presenterar vad de tar avstånd ifrån och vilka förväntningar banken 
har på sina anställda. Dahlqvist och Linde (2012) beskriver att en tydlig och enhetlig 
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bild av företaget stärker varumärket. Att stärka sitt varumärke skapar en image, en-
ligt Dahlqvist och Linde. En image beskrivs i sin tur ge en ökad konkurrenskraft. 
Från bankernas uppförandekoder syftar texten till de anställda alternativt att uppfö-
randekoden refererar till hela banken. Detta kan skapa en enhetlig bild av företaget 
men om det är en tydlig bild kan vara svårt att bedöma.  

Utöver att det ger marknadsföringsmässiga fördelar går det även att tyda fler motiv 
till att företaget offentliggör sin uppförandekod. Enligt Windell (2012) måste ett fö-
retags verksamhet accepteras och anses legitimt av deras intressenter för att de ska 
kunna vara verksamma inom sitt område. Vidare menar Windell att företag bedöms 
mera i dagens samhälle. Genom att förmedla sin uppförandekod externt skulle det 
kunna öka förtroendet för bankerna gentemot deras intressenter. Detta kan vara ytter-
ligare ett motiv för bankerna att offentliggöra uppförandekoden.  

En ytterligare positiv aspekt med att förmedla sin uppförandekod externt kan vara att 
det ökar motivationen hos medarbetarna. Eftersom företaget uttrycker sina ställnings-
tagande offentligt medför det förväntningar på medarbetarna och därav skapas en 
motivation till att uppfylla de förväntningarna, menar Brytting (2005). Men det är 
inte bara ur ett externt perspektiv det bör ses som positivt för ett företag att upprätta 
en uppförandekod. Det finns flertal olika fördelar för ett företag att upprätta en upp-
förandekod även i interna syften inom företaget. 

5.4 Internt perspektiv 
Frostenson (2012) beskriver att uppförandekoden internt ska förmedla på vilket sätt 
företaget arbetar med ansvarsfrågor. Även Brytting (2005) påvisar att uppförandekod 
internt skapar en yrkesidentitet som stärker medarbetarna. Att företaget stärker sin 
identitet kan vara för att inte få en ”spretig organisation”, som respondenten från 
SEB menar kan vara riskerna med att inte ha en uppförandekod. Respondenten från 
Handelsbanken uppger att deras sätt att arbeta med sin uppförandekod grundar sig i 
intern kommunikation. Bland annat beskriver respondenten från Handelsbanken att 
de jobbar med en stark företagarkultur. Hur väl uppförandekoden hjälper Handels-
banken att stärka medarbetarnas identitet är oklart då banken redan har en stark in-
tern kultur, som respondenten beskriver dem. Swedbanks uppförandekod som speci-
fikt vänder sig till ”du som anställd” kanske bidrar till en mer stärkande identitet och 
kan på så vis motiverar att dokumentet är längre och har bilder. En stark identitet kan 
bidra till en bättre sammanhållning, vilket i sin tur genererar ytterligare ett motiv till 
att som bank upprätta en uppförandekod. 

Utöver motivet att stärka det egna företagets identitet, så går det även att tyda ytterli-
gare fördelar med uppförandekoden ur ett internt perspektiv. Enligt De Geer (2004), 
kan en uppförandekod fungera som en metod för att styra företag och dess medarbe-
tar internt. Det är något man skulle kunna påstå att respondenterna håller med om, då 
respondenterna anser att huvudsyftet med uppförandekoden är att den dels ska väg-
leda, men även fungera som en riktlinje för hur banken tar ställning i olika situation-
er. För att förmedla uppförandekoden till medarbetarna inom organisationen använ-
der sig samtliga banker av e-learning, som är en utbildning för de anställda. Fördelen 
med denna utbildning är, enligt respondenterna, att den ger en bild för nya medarbe-
tarna hur företaget arbetar, men även en uppdatering för de som redan arbetar inom 
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företaget. Genom detta sätt att arbeta tolkar vi det som att bankerna försöker skapa en 
gemensam bild över vad företaget står för och arbetar efter bland samtliga anställda, 
oavsett om du är ny på arbetet eller inte. 

De Geer (2004) anser att en uppförandekod ska kunna ge stöd åt medarbetarna in-
ternt om det skulle uppkomma komplicerade situationer. Rosell (2005) uttrycker i 
sina tio punkter som ett företag bör ta hänsyn till för att skapa en god uppförandekod, 
att företaget bör ha ett rapportsystem inom företaget. Samtliga banker har en kon-
taktperson, en Complaiance office, som de kan vända sig till i fall att det skulle upp-
komma frågor eller oklarheter. Compliance office tolkar vi som ett ytterligare stöd 
för såväl medarbetare som chefer där de kan rapportera och få stöd ifrån om inte upp-
förandekoden skulle ge tillräcklig vägledning. Detta i sin tur medför att uppförande-
koden efterlevs och följs upp av företaget i större utsträckning.  

En uppförandekod berör, enligt Erwin (2011), vilket uppträdande företaget förväntar 
sig från sina anställda i dels affärssituationer men även på arbetsplatsen. En fördel 
med en uppförandekod, är som samtliga respondenter påtalar, att den kan användas 
som stöd och riktlinjer åt de anställda. Gilman (2005) menar att en uppförandekod 
ofta har ett fokus mot vad man inte får göra, vilket är något som respondenterna inte 
håller med om. Respondenterna håller med om att det finns vissa regler i en uppfö-
randekod, men de anser inte att det är en samling med regler utan anser snarare att 
uppförandekoden ska vara som ett stöd åt den enskilda individens sunda förnuft. 
Detta kan tolkas som att det finns regler för vad man inte får göra, men att uppföran-
dekodens primära syfte i detta avseende är inte att den ska förbjuda handlingar utan 
mera vara som ett stöd åt det egna förnuftet, som samtliga respondenter även påtalar. 
Att ge stöd till det egna förnuftet kan därmed vara ytterligare ett motiv till att upp-
rätta en uppförandekod. 

Gilman (2005), anser att en uppförandekod ska kunna bidra till att förhindra vissa 
beteenden som skulle kunna skada företaget. Vid dokumentstudien framkom det att 
bankerna använder ett hårt språk i vissa fall, vilket Mamic (2004), menar att man gör 
vid känsliga punkter som man vill ta starkt avstånd ifrån. Vidare anser Mamic att ett 
hårt språk är mer specifikt och preciseras tydligare. Tre av fyra respondenter höll 
med om att förbjuda vissa handlingar för medarbetare och även att vara tydlig kan 
underlätta för medarbetarna. En av respondenterna ansåg att det kanske underlättar 
än mer i större städer där omsättningen på personal oftast är högre. Anledningen till 
att man har vissa delar i uppförandekoden som förbjudande kan vara att det blir nå-
got att referera till för folk inom organisationen. Det blir även en tydlighet mot vad 
man inte får göra vid framförallt känsliga punkter som exempelvis mutor. Det kan 
även vara viktigt för en bank med tydlighet i känsliga punkter för att undvika vissa 
beteenden som kan skada företaget. Uppförandekoden kan därmed fungera som 
riskminimering till företaget och en ytterligare anledning till att upprätta en uppfö-
randekod. 
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6 Vad vi kom fram till 

6.1 Slutsatser 
Motiven bakom en uppförandekod har visat sig vara av både tvingande karaktär men 
även något som görs för att det gynnar det egna företaget. Under studiens gång har 
det framkommit att det är dessa två faktorer som är de huvudsakliga motiven bakom 
att upprätta en uppförandekod för de fyra storbankerna i Sverige. De tvingande moti-
ven är bakomliggande krafter som exempelvis regler från Finansinspektionen eller 
att det krävs ett allmänt förtroende från omgivningen och främst från deras intressen-
ter. Med tvingande menas bland annat att det är vissa punkter som måste uppfyllas 
för att överhuvudtaget kunna vara verksam som bank i Sverige. Under studien av de 
fyra bankernas uppförandekod har tydliga likheter lyfts fram vilket vi menar på en 
viss isomorfism inom branschen. Marknaden har förväntningar på banken och skulle 
företaget bryta mot dessa förväntningar skulle de riskera att tappa förtroende från 
marknaden. 

Förutom att det finns tvingande krafter till att de fyra storbankerna upprättar en upp-
förandekod så framgår det genom studien att uppförandekoden även kan berika den 
egna verksamheten. De positiva effekterna som uppförandekoden medför kan visa 
sig både internt och externt ur företagets perspektiv. Det är inte helt uppenbart att 
man som bank förmedlar en text officiellt då den främst riktar sig till medarbetarna. 
Under studiens gång har det visat sig att trots uppförandekodens utformning internt 
till medarbetarna, så ger uppförandekoden även externa effekter som handlar om att 
exempelvis skapa legitimitet hos bankens kunder. Att förmedla uppförandekoden 
offentligt ger även fördelar i att det stärker det egna företagets varumärke men även i 
marknadsförings hänseende. Ytterligare en fördel ur ett externt perspektiv som har 
framgått genom studien är att det ökar motivation hos medarbetarna.     

Även om en uppförandekod ger positiva externa effekter så är det främsta syftet det 
interna perspektivet, enligt bankerna i undersökningen. Det framkommer fler interna 
fördelar som bankerna får genom att upprätta en uppförandekod. Inte minst under 
intervjuerna så framgick det att uppförandekoden har en styreffekt, där uppförande-
kod är riktlinjer och agerar som ett stöd till det egna förnuftet bland medarbetarna. 
Medarbetarna vet då vilket agerande som förväntas av banken. Genom att banken 
förmedlar hur hela företaget ska förhålla sig i olika situationer minskar de risken för 
oegentligheter. Då uppförandekoden förbjuder vissa saker och påtalar vad man som 
medarbetare inte har tillåtelse att göra, medför det en tydlighet åt medarbetarna vad 
som inte accepteras. Även om en bank vill skydda sig mot att exempelvis exponeras 
negativt i media, så har uppförandekod en positiv verkan på sin omgivning, då vi ser 
att uppförandekod bidrar till ett allmänt större ansvarstagande. 

Även om en uppförandekod kanske kan uppfattas som floskler på ett papper som en 
respondent uttalade sig om, så påvisar denna studie att det finns flera motiv och även 
positiva effekter som medförs för en bank genom upprättandet av en uppförandekod. 
Med andra ord att skriva en uppförandekod utan ett syfte blir endast en resurskrä-
vande process, men att utforma en väl fungerande uppförandekod pekar enligt vår 
studie mot att det kan bli en lönsam investering. Trots att bankerna har intressen i 
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uppförandekod så tjänar även samhället i stort på att uppförandekoderna finns och att 
det som står i uppförandekoden framförallt efterlevs. 

6.2 Reflektioner och rekommendationer 
Att få ta del av uppförandekoder både teoretiskt och även få möjlighet till en inblick i 
hur fyra stora företag jobbar med uppförandekoden har varit intressant. Innan studien 
påbörjades var vi lite tveksamma till användningen av uppförandekoder. Vi såg det 
mest som något företagen var tvungna att ha eller att de använde dem som marknads-
föring. Genom studiens gång har vi förstått att det dels är något som företagen i 
undersökningen måste ha, men studien visade också att företagen har motiv som be-
rikar deras egen verksamhet.  

Även om studien delvis har varit utmanande så tycker vi oss kunna se skillnad på en 
fungerande uppförandekod och en som bara är floskler på ett papper. Ett tips till or-
ganisationer som arbetar med en uppförandekod eller ska upprätta en uppförandekod 
är att lägga resurser på den och även ta den på stort allvar. Vi tror att uppförandeko-
den blir som mest effektiv om man håller den levande genom att dagligen beröra den 
med diskussion och även praktiska exempel. För att få ut så mycket som möjligt av 
uppförandekoden så ska den vara en naturlig del av företagets kultur. Som framgår 
genom studien så finns det flera motiv till att införa en uppförandekod. Vi tror att 
dessa motiv inte bara är specifika för just dessa banker i studien, utan även mindre 
banker och de flesta andra branscher har förmodligen likartade motiv. Vi hoppas 
denna studie har bidragit till en ökad förståelse för uppförandekoder, men även en 
förståelse till att en uppförandekod är något som företag kan ha stor nytta av i flera 
avseenden.  

6.3 Förslag på vidare forskning 
Vi har i denna studie undersökt uppförandekod inom Sveriges fyra största banker. 
Det skulle vara intressant att jämföra svenska banker mot banker från något annat 
land. I andra länder kanske det finns andra motiv till upprättande av en uppförande-
kod. Vi skulle även tycka det vore intressant att studera hur kulturen formas i företa-
get av en uppförandekod. Utöver dessa förslag så skulle det vara intressant att finna 
mindre organisationer som använder sig av uppförandekoder och studera hur de är 
utformade. 
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