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Abstract 

Title: The discursive struggle between Shareholder value and CSR - A discourse analysis on 

the Swedish major banks CEO-statements. 

Authors: Martin Byman och Tove Tjernström 

Purpose: The essay aims to review the difference between the corporate governance principles 

Shareholder Value and CSR in the major Swedish banks CEO-statements and identify how the 

principles were disclosed in the statements between 2000 and 2015. 

Methodology: This essay uses a deductive approach and is based on a discourse analysis with 

a qualitative approach. The empirical material is based on CEO-statements disclosed in the 

major Swedish banks annual reports from 2000 to 2015. 

Findings and conclusions: The result of the essay shows that there has been a shift from 

Shareholder value to CSR. The shift can be explained by the fact that it is more legitimate for 

organizations today to act sustainable and isomorphism is a contributory factor. However, 

elements of the Shareholder Value-principle are still remaining, as companies must act in the 

owners’ best financial interests. The reasons for the major Swedish banks deviation from 

Shareholder value can be explained by CSR being seen as a more legitimate principle in todays 

society. 

Keywords: Discourse, discourse analysis, Corporate Governance, Shareholder Value, 

Corporate Social Responsibility, CSR, New institutionalism, Legitimacy Theory, Stakeholder 

Theory. 

 



 

Sammanfattning 

Titel: Den diskursiva kampen mellan Shareholder value och CSR - En diskursanalys på 

storbankernas VD-ord. 

Författare: Martin Byman och Tove Tjernström 

Syfte: Uppsatsen ämnar att genom en diskursanalys studera skillnaden mellan bolagsstyrnings-

principerna Shareholder value och CSR i de svenska storbankernas VD-ord. Syftet är att 

identifiera hur bolagsstyrningsprinciperna kommer till uttryck under 2000 till 2015. 

Metod: Denna uppsats har en deduktiv ansats som utgångspunkt och bygger på en diskurs-

analys med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det empiriska materialet utgörs av storbankernas 

VD-ord från 2000 till 2015. 

Resultat och slutsats: Uppsatsens resultat visar att det har skett ett skifte från Shareholder 

value till CSR. Det anses beror på att det idag är legitimt för företag att handla hållbart och 

isomorfism anses vara en förklarande faktor. Det finns dock fortfarande inslag av Shareholder 

value i studiens avslutande år, det anses beror på att alla företag i första hand bör främja ägarnas 

ekonomiska intresse. Att storbankerna har frångått Shareholder value-principen kan förklaras 

av att CSR är en mer legitimerande princip i dagens samhälle än Shareholder value. 

Nyckelord: Diskurs, diskursanalys, bolagsstyrning, Shareholder value, Corporate Social 

Responsibility, CSR, nyinstitutionell teori, legitimitetsteori, intressentteori. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras studiens ämne och problembakgrund, det utmynnar i uppsatsens syfte och 

frågeställning.  

Bolagsstyrning är ett begrepp som inkluderar strukturer, processer och ansvarsområden som 

styr relationen mellan organisationers högsta ledning, ägare och övriga intressenter (Blom, 

2007). Bolagsstyrning kan förstås som en uppsättning av relationen mellan olika grupper som 

har ett intresse i organisationen (Freeman, Harrison & Wicks, 2007). Enligt Devinney, 

Schwalbach och Williams (2013) måste man, för att förstå en organisations 

bolagsstyrningsprincip, också förstå vilken typ av institutionell miljö organisationen verkar 

inom. Således påverkar intressenter och institutionen en organisations bolagsstyrningsprincip. 

Det är en ständig utmaning för organisationer att skilja mellan vad de gör för sig själva, det vill 

säga sina ägare och investerare och vad de gör för sina utomstående intressenter som 

exempelvis kunder och miljö (Kohut & Segars, 1992). 

Att styra en organisation handlar delvis om att hantera relationer med olika intressenter, vilket 

beror på att organisationer är beroende av sina intressenter eftersom de tillhandahåller 

organisationer med nödvändiga resurser (Pfeffer & Salancik, 2003). Enligt Devinney et al. 

(2013) får bolagsstyrning konsekvenser för organisationers relation till samhället. Relationen 

beror på om organisationen är riktad mot aktieägare eller mot en bredare grupp intressenter. 

Aguilera (2005) ställer sig frågan om en bra ledning ska maximera vinsten till aktieägarna eller 

ta hänsyn till kundnöjdhet, miljö och de anställda. Det finns en problematik i vilka typer av 

intressenter en organisation ska rikta fokus mot för att skapa framgång eftersom intressenternas 

krav på organisationen skiljer sig åt (Blom, 2007).  

Ett sätt att skapa framgång är genom legitimitetsträvan. En organisation som anses vara legitim 

kan skapa sig konkurrensfördelar och marknadsmakt, vilket är två faktorer som är viktiga för 

långsiktig överlevnad och utveckling för organisationer (Boddewyn och Brewer, 1994). 

Legitimitet kan ge en förklaring till varför organisationer agerar som dem gör (Frostenson, 

2015). Enligt Meyer och Rowan (1977) följer organisationer de normer som samhället skapar 

för att nå framgång och legitimitet. Således är det organisationers institutionella miljö, deras 

intressenter och legitimitetssträvan som påverkar valet av bolagsstyrningsprincip.  

I den här uppsatsen studeras två av de ledande idéerna inom bolagsstyrning de senaste 

decennierna, Shareholder value och Corporate Social Responsibility (CSR). Det är två bolags-

styrningsprinciper som organisationer arbetar efter (Aguilera, Williams, Conley & Rupp, 2006; 

Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Tidigare forskning som har gjorts på svenska banker 

är många. Enligt Alexius och Löwenberg (2013) har det dock enbart genomförts ett fåtal studier 

om hur CSR uttrycks i banksektorn. De menar att det är rimligt att anta att en diskurs som 

kommer till uttryck även kommer att påverka framtida beslut. Alexius och Löwenberg (2013) 

har gjort en diskursiv studie på de svenska bankerna med inriktning på hållbarhet. Borglund 

(2006) har gjort en diskursiv studie om Shareholder value där han finner att Shareholder value-

diskursen påverkar företag genom finansiella styrsystem. I och med att organisationen ska 

prioritera aktieägarna skapas en förändring i styrsystemet. Detta leder oss in på studiens 

problembakgrund. 

1.1 Problembakgrund 

Shareholder value introducerades i USA under 1980-talet som en princip framtagen av 

amerikanska konsulter och bygger på idén att företag ska maximera sin avkastning på kapital 



2 

 

(Williams, 2000). Under de senaste decennierna har Shareholder value blivit allmänt känt som 

en princip för bolagsstyrning bland företag (Lazonick & O’Sullivan, 2000). Shareholder value, 

eller svenskt översatt aktieägarvärde, innebär att företag ska göra maximala utdelningar till sina 

aktieägare och skära ned på anställda, framför att återinvestera sina vinster i företaget (Lazonick 

& O’Sullivan, 2000; Borglund, 2006).  

Runt millennieskiftet blev motståndet mot Shareholder value-principen allt större. Motståndet 

byggdes upp efter en rad kända skandaler, med bland annat de amerikanska företagen Enron 

och Worldcom samt svenska bank- och försäkringskoncernen Skandia. Det orsakade ett 

försämrat rykte för Shareholder value-principen (Blom, 2007). Framförallt var det Shareholder 

value-principens avsaknad av långsiktighet och brist på goda intressentrelationer som var 

anledningen. Ett alternativ till de som ansåg att Shareholder value-principen var ansvarslöst 

företagande växte fram (Borglund et al., 2009). Detta nya alternativ var CSR. Genom CSR 

skapades en bolagsstyrningsprincip som var mer intressentorienterad, där företags ansvar 

gentemot alla organisationens intressenter framhävdes (Aguilera et al., 2006). När motståndet 

mot Shareholder value växte sig större blev CSR mer framträdande och integrerades i bolags-

styrning. CSR användes som en strategi för att få chefer att ta ansvar för sin påverkan i 

samhället (Carroll, 2015). CSR innebär att organisationer ska ta ansvar för samhället med 

hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter för att bidra till en hållbar utveckling 

(Torugsa, O’Donohue & Hecker, 2013).  

Shareholder value och CSR som bolagsstyrningsprinciper användes för att förklara skillnader 

i ekonomi, ägandeförhållanden, arbetssätt och marknadskontroll för olika typer av 

organisationer (Aguilera et al., 2006). Enligt Aguilera (2005) har Shareholder value varit den 

ledande bolagsstyrningsprincipen, men CSR som bolagsstyrningsprincip har fått allt mer 

inflytande. Enligt Borglund et al. (2009) skedde det ett skifte i företagsvärlden när motståndet 

mot Shareholder value blev större och CSR började spela en allt större roll för organisationer. 

Hur kommer detta till uttryck i näringslivet? 

För en organisation är det viktigt att anpassa sin kommunikation efter vad de vill uppnå (Kohut 

& Segars, 1992). Genom olika kommunikationskanaler skapas en bild av företaget och vad det 

står för. Det är därför viktigt att anpassa sin kommunikation efter sina intressenter. Företag 

kommunicerar på ett flertal olika sätt med sin omvärld och företagsrapporter är ett sätt. 

Organisationers offentliga rapporter har varit objekt för flertalet studier (Hutt, 2012). Enligt 

Kohut och Segars (1992) visar forskning att intressenter anser att VD-ordet är det som är mest 

intressant och användbart i en årsredovisning och att VD-ordet är det som flest intressenter 

läser i en årsredovisning. VD-ordet används som ett verktyg för att hantera rykten och skapa 

legitimitet (Hutt, 2012). Detta gör att organisationer måste anpassa sitt VD-ord efter sina 

intressenter och de normer som finns inom den institutionella miljön organisationen verkar 

inom. Organisationers offentliga rapporter antas återspegla den bästa och mest rättvisande 

bilden av organisationen baserat på Meyer & Rowans (1977) definition av legitimitetssträvan. 

Enligt Wallander1 (2002) är det för banker en ekonomisk nödvändighet att anpassa sig till 

allmänt omfattande värderingar som råder på marknaden där organisationen verkar, för att om 

de som aktör försöker sig på något annat kan de skapa ett försämrat rykte. Eftersom Shareholder 

value är en finansorienterad bolagsstyrningsprincip och CSR är en intressentorienterad 

bolagsstyrningsprincip (Aguilera et al., 2006), är det intressant att studera hur dessa kommer 

                                                 
1
 Jan Wallander, var bankdirektör, författare och forskare. Han var både VD (1970-1978) och styrelseordförande 

(1978-1991) på Handelsbanken (Wallander, 1998).  
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till uttryck i de svenska storbankerna. Vi kunde inte finna tidigare forskning som syftar till att 

studera hur Shareholder value och CSR kommer till uttryck i de svenska bankerna. Därav är 

det intressant att närmare studera hur de svenska storbankerna framställer kontrasten mellan 

dessa bolagsstyrningsprinciper i sina VD-ord. Kan man se någon skillnad mellan Shareholder 

value och CSR i de svenska storbankernas VD-ord över en tidsperiod? Detta leder oss fram till 

studiens syfte och frågeställning.  

1.2 Syfte  

Denna uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera skillnaden mellan bolagsstyrnings-

principerna Shareholder value och CSR i de svenska storbankernas VD-ord. Syftet är att 

identifiera hur bolagsstyrningsprinciperna kommer till uttryck under den valda tidsperioden. 

De VD-ord som granskas är storbankernas VD-ord från år 2000 till 2015 och utgör således 

studiens empiriska material. Problembakgrunden och syftet mynnar ut i följande frågeställning. 

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer sig storbankernas VD-ord mellan åren 2000 till 2015 utifrån makrodiskurserna 

Shareholder value och Corporate Social Responsibility?  

1.4 Bidrag 

Ambitionen med studien är att genom en diskursanalys förklara skillnaden mellan de två 

bolagsstyrningsprinciperna, Shareholder value och CSR samt studera hur de skiljer sig i de 

svenska storbankernas VD-ord. Denna studie syftar till att teoretiskt bidra med att förklara 

varför bolagsstyrningsprinciperna kommer till uttryck som de gör. Varför bolagsstyrnings-

principerna uttrycks som de gör förklaras med hjälp av nyinstitutionell teori, isomorfism, 

legitimitetsteori och intressentteori. Teorierna tillämpas för att öka förståelsen för det som 

studeras. Denna studie syftar även att praktiskt bidra med att förklara hur bolagsstyrnings-

principerna kommer till uttryck.   

1.5 Avgränsning 

Det svenska banksystemet består idag av fyra dominerande aktörer, de så kallade storbankerna 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Som tidigare nämnt är det storbankernas VD-ord 

som utgör uppsatsens empiriska material. Studien avgränsas till att studera de fyra svenska 

storbankerna. Denna avgränsning grundar sig i att vi ville granska publika bolag inom 

finanssektorn. Storbankerna anses vara grunden i finanssystemet och har en betydande roll för 

den svenska ekonomins tillväxt. Likheterna mellan storbankerna är många, exempelvis är 

samtliga börsnoterade, men det finns också olikheter där det är skillnad i kundgrupper, ägande, 

distributionssätt och prissättning (Svenska Bankföreningen, 2014).  

Studien avgränsas även till att studera VD-orden för de ovan nämnda organisationerna för åren 

2000 till 2015. Anledningen att det empiriska materialet är begränsat till de utvalda åren beror 

på det som uppsatsen syftar till att undersöka. Det var under denna tidsperiod som misstron 

mot Shareholder value växte sig allt starkare och CSR framkom som mer ansvarsfullt 

företagande (Borglund et al., 2009). I nästa kapitel presenteras den teoretiska referensramen. 

Inledningsvis förklaras Shareholder value och CSR.  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram. De teoretiska modeller och begrepp som tillämpas är 

utvalda för att skapa förutsättning att analysera studiens empiri. Inledningsvis presenteras Shareholder value och 

CSR. Sedan presenteras nyinstitutionell teori, isomorfism, legitimitetsteori samt intressentteori.  

2.1 Shareholder value 

Shareholder value är som tidigare nämnt en bolagsstyrningsprincip som växte fram i USA 

under 1980-talet (Lazonick & O’Sullivan, 2000; Williams, 2000). Begreppet bolagsstyrning 

omfattar som sagt de relationer, strukturer, processer och ansvarsområden som justerar 

förhållandet mellan organisationernas högsta ledning, ägargrupper och styrelse. Bolags-

styrningen påverkas av den bransch som organisationen är verksam inom genom exempelvis 

kultur, normer, lagar och regler (Blom, 2007).  

Enligt Blom (2007) kan Shareholder value ses som en övergripande princip för hur 

organisationer styrs, där aktieägarna ses som den primära intressentgruppen. Shareholder value 

är en princip som grundar sig i tanken att organisationer ska maximera sin avkastning på satsat 

kapital. Organisationer syftar till att maximera vinst och strävar efter maximal aktieutdelning 

och maximalt aktievärde. Målet är att få medarbetare att besitta ett ägarperspektiv och således 

bortse från sina egna intressen för att istället se till aktieägarnas bästa (Lazonick & O’Sullivan, 

2000; Williams, 2000). Enligt Shareholder value-principen är det bästa sociala ansvaret som 

organisationer kan ta att maximera vinsten till sina aktieägare (Borglund et al., 2009).  

Det finns två viktiga aspekter för organisationer att tänka utifrån för att nå vinstmaximering. 

Det första är att omstrukturera organisationen för att utesluta delar av organisationen som inte 

bidrar till aktieägarvärde. Detta sker genom exempelvis nedskärning av personal och förvärv 

av organisationsenheter. Den andra aspekten är att organisationer ska styras på ett sådant sätt 

att aktieägarvärdet maximeras genomgående. Med det menas att exempelvis anställda ska 

förstå tanken bakom principen och betydelsen av det värdeskapande arbetet (Koller, Goedhart 

& Wessels, 2000). Genom denna bolagsstyrningsprincip skapades en ny typ av målstyrning 

inom organisationer (Aguilera et al., 2006). 

Grundtanken i Shareholder value-principen är som sagt att organisationer ska generera ökad 

avkastning. Det är så kallade “corporate raiders”, svenskt översatt organisationsplundrare, som 

investerar i organisationer och omstrukturerar dem efter Shareholder value-principen för att 

generera hög avkastning. Corporate raiders omstrukturerar organisationer genom att förvärva 

och slå sig samman med andra organisationer, sälja olönsamma organisationsenheter och skära 

ned på arbetskraft (Williams, 2000; Borglund, 2006). Dessa omstruktureringar skapar en 

företagsfrihet som genererar fria marknader och valmöjligheter för organisationer att ingå avtal 

med vem de vill (De George, 1982). Shareholder value-principen var grunden till att 

organisationer började att göra stora aktieutdelningar, effektivisera och vinstmaximera framför 

att använda pengarna till att utveckla organisationen (Lazonick & O’Sullivan, 2000). 

Shareholder value-principen gjorde att den aktieägardominerade kapitalmarknadssynen blev 

legitimt och således viktigt för organisationer att efterlikna (Fligsten, 2001). 

Shareholder value-principens ökade påverkan sammanfattas med två aspekter. Den första 

aspekten grundar sig i att ökat institutionellt ägande ökade trycket på organisationer att arbeta 

efter Shareholder value-principen för att attrahera investerare. Den andra aspekten är de 

omstruktureringar som organisationer gjorde genom förvärv, sammanslagning och försäljning. 
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Dessa aspekter visade att organisationer var Shareholder value-orienterade och på så sätt fick 

de en legitim ställning i samhället (Borglund, 2006). 

Det finns två olika typer av ägare, de kontrollerade ägarna och de institutionella ägarna. De 

kontrollerade ägarna är typiska i Europa och kännetecknas av stark ägarkontroll med stora 

aktieägargrupper som har kontroll över flertalet stora organisationer där styrelse, ledning och 

ägare antas ha ett samband (Söderström, Berglöf, Holmström, Högfeldt & Meyersson Milgrom, 

2003). I Sverige har exempelvis Wallenbergarna ett stort inflytande bland landets största 

organisationer. Institutionella ägare är mer vanligt i USA och kännetecknas av ett ägande som 

är spritt och styrt till flera olika aktieägare som kan påverka organisationers prioriteringar 

(Aguilera et al., 2006; Borglund, 2006). Dessa olika ägartyper medförde att Shareholder value-

principen inte blev lika stark i Europa och Sverige, som exempelvis i USA (Söderström et al., 

2003).  

Intressenternas tillit till organisationer minskade runt millennieskiftet på grund av att deras 

intressen åsidosattes. Det växte därför fram en misstro mot Shareholder value-principen, denna 

misstro var en bidragande faktor till framväxten av CSR och en anledning till varför många 

företag idag lägger stor vikt vid sina relationer med intressenterna (Borglund et al., 2009). I 

kommande avsnitt beskrivs CSR som bolagsstyrningsprincip.  

2.2 Corporate Social Responsibility 

En anledning till att CSR har blivit mer framträdande är enligt Borglund et al. (2009) på grund 

av att många företag tidigare ansågs bedrivas ansvarslöst då ägarna prioriterades långt före 

övriga intressenter. CSR är dock svårdefinierat, Aguilera et al. (2006) beskriver CSR-diskursen 

som intressentorienterad. Vilken vi även utgår ifrån i denna studie. Den mest välkända 

definitionen och den som vi har valt att använda oss av är Europeiska kommissionens definition 

av CSR. 

“The responsibility of enterprises for their impacts on society.”  

(European Commission, 2011) 

Historiskt har organisationers mål varit att vinstmaximera för att kunna öka avkastningen till 

aktieägarna. Organisationer antas framställa sitt hållbarhetsarbete för att tjäna pengar och 

gynna affärsverksamheten (Alexius och Löwenberg, 2013). Enligt Freeman et al. (2007) har 

det dock visat sig vara lönsamt att även fokusera på andra intressentgrupper och ta ansvar för 

dem. Carroll (1991) använde sig av en pyramid som metafor för att beskriva CSR. Pyramiden 

inkluderar fyra typer av socialt ansvar och utgör total CSR, dessa sociala ansvar är ekonomi, 

lagar och regler, etik och filantropi. Enligt teorin är det dessa fyra ansvarsområden som krävs 

för att en verksamhet ska uppfattas som ett företag som tar ansvar och jobbar med CSR (Carroll, 

1991).  

Den ekonomiska delen utgör grunden i pyramiden. Flertalet organisationer grundades för att 

tillhandahålla varor och tjänster, ett specifikt motiv till företagande var vinsten. Den 

ekonomiska delen grundas i att organisationer ska vara lönsamma, vilket är grundläggande för 

att de ska utvecklas. Den andra delen i Carrolls pyramid, legalt ansvar, innebär att 

organisationer förväntas hantera sina uppdrag inom ramarna för lagar och regler. Denna del 

speglas i hur samhället anser att organisationer bör agera och följa god affärssed (Carroll, 

1991).  

Den tredje delen som utgör total CSR är etiskt ansvar. Den etiska aspekten utgörs av att följa 

standarder, normer och förväntningar som intressenterna har på organisationer för att de ska 
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betraktas handla etiskt korrekt. Det är ett komplement till den andra delen av Carrolls pyramid 

om lagar och regler. Samhället förväntar sig att organisationer ska handla efter de etiska kraven 

som värnar om intressenternas rättigheter vilket gör att organisationer har en ständig press på 

sig att leva upp till intressenternas krav (Carroll, 1991). Exempel på det etiska ansvaret kan 

vara jämställdhetsarbete och mänskliga rättigheter.  

Den filantropiska delen inbegriper att organisationer ska göra gott för samhället och världen. 

Det inkluderar att aktivt delta för att främja människors välfärd. Filantropi är mycket önskvärt 

och uppskattat av intressenter, det är dock inte tvingande av varken samhället eller intressenter 

(Carroll, 1991). Exempelvis krävs det inte att organisationer donerar pengar, men det är 

gynnsamt i den mån att organisationer uppfattas som legitima. Att informera att organisationen 

engagerar sig i filantropiska engagemang är ett effektivt sätt för att skapa ett gott rykte och 

således öka legitimiteten för organisationer (Lii, Kuang-Wen & Ding, 2011).  

En annan viktig grundsten i begreppet CSR är license to operate. Denna licens är ett informellt 

godkännande från intressenter. Det är en sammanfattning för de samlade förväntningarna som 

finns på organisationer. Det vill säga att vara produktiva, skapa jobb, ge avkastning till 

aktieägarna, producera bra produkter, betala ränta till långivarna, värna om miljön samt vara 

en god samhällsmedborgare. Detta begrepp förändras över tiden, men det handlar för företagen 

om att bygga upp och öka sin trovärdighet och legitimitet (Borglund et al., 2009). Även media 

har en stor påverkningsmöjlighet på organisationer. En av de viktigaste anledningarna till 

varför organisationer framställer sitt CSR arbete är på grund av rädslan att bli kritiserade i 

media. Media har en stor påverkan på spridningen av CSR och har förutom intressenterna även 

en påverkningsmöjlighet att få organisationer att förlora sitt license to operate (Hybels, 1995). 

Det är viktigt för organisationer att använda sig av marknadskommunikation för att framhäva 

sitt CSR-arbete och nå ut till intressenterna. Att informera om sitt CSR-arbete sägs förbättra 

värdet och ryktet för organisationer (Lii et al., 2011). Att förlora license to operate innebär att 

intressenternas förtroende minskar vilket gör att organisationer förlorar legitimitet (Borglund 

et al., 2009).  

Hur organisationer arbetar med CSR skiljer sig från bransch till bransch. Enligt Borglund et al. 

(2009) har bankbranschen tidigare haft en låg profil vad gäller CSR, men har på senare tid 

börjat intressera sig mer för CSR-frågor. En av anledningarna tros vara FN-initiativet, 

Principles for Responible Investments (PRI). PRI är ett ramverk för kapitalförvaltare och 

tillhandahåller guidning om hur kapitalförvaltarna ska arbeta med miljöansvar, socialt ansvar 

och ansvar för ägarstyrning. PRI:s principer hjälper organisationer införliva ESG-frågor. ESG 

står för Environmental, Social and Governance issues och behandlar ägarstyrningens samband 

med miljö och etik (PRI, 2017). Idag förväntas det av organisationer att de ska ha ESG-

kompetens. GRI (Global Reporting Initative) är ett annat ramverk som ger riktlinjer för 

rapportering om hur CSR ska utformas. GRI är utformat för att skapa en globalt jämförbar 

rapportering för organisationer. Initiativet innehåller riktlinjer för socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvar, vilket underlättar för organisationer att veta vilken hållbarhetsinformation 

som ska kommuniceras från organisationer till intressenter (GRI, 2017).  

Shareholder value och CSR utgör studiens två makrodiskurser. För att skapa förståelse varför 

bolagsstyrningsprinciperna framställs som de gör använder vi oss av nyinstitutionell teori, 

isomorfism, legitimitetsteori och intressentteori. Dessa teorier presenteras i de kommande 

avsnitten. Nyinstitutionell teori, isomorfism, legitimitetsteori och intressentteori är teorier som 

har anammats av flertalet forskare, teorierna refereras bland annat som systemorienterade 

teorier (Deegan & Unerman, 2011). De systemorienterade teoriernas syn på organisationer och 
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samhälle tillåter oss att fokusera på betydelsen av information och upplysning i förhållandet till 

exempelvis organisationer, grupper och individer (Gray, Owen & Adams, 1996).  

2.3 Nyinstitutionell teori  

Nyinstitutionell teori fokuserar på organisationers förhållande till omvärlden (Meyer & Rowan, 

1977). Nyinstitutionell teori studerar hur samhället och det organisatoriska fältet påverkar en 

organisation (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Meyer och Rowan (1977) var 

bland de första forskarna som studerade organisationsförändringars samband med legitimitet 

framför effektivitet. Enligt nyinstitutionell teori är organisatorisk överlevnad kopplad till 

legitimitet. Det finns principer i samhället som organisationer rättar sig efter, organisationer 

följer samhällstrender och strävan efter legitimitet är en anledning att göra det. För att 

organisationen ska överleva inom institutionen krävs det att de anpassar sig efter institutionens 

omgivning (Meyer och Rowan, 1977). Nyinstitutionell teori bidrar till att förklara varför 

organisationer använder sig av Shareholder value och CSR.  

En organisations kontext skapas av normer och kultur (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). 

Nyinstitutionell teori används i studien för att skapa förståelse för bolagsstyrningsprinciper och 

förändringar utifrån organisationens kontext. Det är den organisatoriska kontexten som 

påverkar en organisation, eftersom de svenska storbankerna verkar inom samma 

organisatoriska kontext har de samma förutsättningar och krav på sig vilket borde återspeglas 

i bolagsstyrningsprinciperna. Detta kan förklara varför diskurser som Shareholder value och 

CSR anammas.  

Det hävdas att organisationer strävar efter stabilitet, detta gör att organisationer imiterar 

varandra för att de ska vara så lika varandra som möjligt och uppnå legitimitet (Eriksson-

Zetterquist et al., 2015). Nedan presenteras teorin om isomorfism som förklarar varför 

organisationer liknar varandra.  

2.3.1 Isomorfism  

Den största faktorn som organisationer måste räkna in i deras beslut är andra organisationer. 

Detta beror på att organisationer tävlar om annat än bara kunder och resurser, de tävlar också 

om bland annat politisk makt och legitimitet. En konsekvens av att organisationer tillhör samma 

organisatoriska fält är att de efterliknar varandra och tenderar att bli mer lika. Ett begrepp som 

används för att skapa en förståelse till varför organisationer liknar varandra är isomorfism. 

Isomorfism är ett begrepp som tydliggör för homogeniseringsprocessen som organisationer 

genomgår med påtryck från andra liknande organisationer. Det är institutionella krav och krav 

från konkurrenter som driver organisatoriska förändringar, vilket gör att organisationer liknar 

varandra. Detta gör att strategier som är rationella för en organisation idag inte kommer 

fortsätta vara rationell när det är andra organisationer som imiterar strategin (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

Tre isomorfismer som påverkar vilka institutionella förändringar som sker har identifierats. 

Dessa isomorfismer är 1) tvingande isomorfism, 2) imiterande isomorfism, 3) normativ 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983).  

Tvingande isomorfism grundas i formella och informella påtryckningar från andra 

organisationer. I många fall är det de starkaste organisationerna och intressenterna som kräver 

att organisationer ska anpassa sig efter informella och formella krav, detta kan exempelvis vara 

staten eller kreditgivare. Om dessa krav eller regler inte uppfylls kan sanktioner komma som 

följd (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Tvingande isomorfism härleds ur problemet om 
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legitimitet och den politiska makten. Samtidigt kan det också vara ett resultat av de 

förväntningar som finns inom den institutionen som organisationen är verksam inom. Eftersom 

organisationer verkar inom samma organisationsfält förhåller de sig till samma krav och regler 

och därför skapas det homogenitet (DiMaggio & Powell, 1983). Ett exempel på tvingande 

isomorfism kan vara den lag som nyss har trätt i kraft om att större organisationer måste 

hållbarhetsredovisa (Prop. 2015/16:193, s.1). Enligt Lundgren och Catasús (2000) är banker 

bland de få organisationer som inte kan göra vad de vill eftersom de är begränsade att följa 

regler och lagar. Detta kan ge förståelse till varför storbankerna tenderar att likna varandra. 

Eftersom bankerna verkar inom samma bransch har de samma regler och krav att förhålla sig 

till vilket borde återspeglas i hur bankerna uttrycker sig.  

Den andra isomorfismen är den imiterande isomorfismen. Den imiterande processen härleds ur 

osäkerhet. Osäkerhet antas vara en anledning till varför organisationer väljer att imitera andra 

organisationer. Detta kan exempelvis uppstå vid ekonomisk kris. Att imitera andra 

organisationer är en billig lösning på organisatoriska problem. Organisationer tenderar att ta 

efter organisationer som är mer framgångsrika och som anses vara legitima. Även imitation av 

organisationer skapar en homogenitet på marknaden (DiMaggio & Powell, 1983). 

Sannolikheten för att organisationer inom samma bransch imiterar varandra ökar när 

framgångsrika organisationer lämnar viss upplysning till marknaden eller använder sig av en 

viss strategi (Kock, 2005). Med anledning ur det imiterande beteendet som organisationer inom 

samma organisatoriska fält använder sig av så kan homogenitet uppstå i exempelvis hur 

organisationer anammar bolagsstyrningsprinciper.  

Normativ isomorfism är associerad med professionalisering. Organisationer inom samma 

organisatoriska fält anställer ofta personal med liknande akademisk utbildning. Det leder till 

att organisationerna blir allt med lika varandra då individerna har gemensamma förhållnings-

sätt, attityd och kunskap som de för med sig till den organisation de arbetar för (DiMaggio & 

Powell, 1983). Utbildningar och professioner påverkar även den tvingande och imiterande 

isomorfismen eftersom staten har en inverkan på utbildningens syfte (Eriksson-Zetterquist et 

al., 2015). Ett exempel på detta är att ekonomistudenter studerar hållbarhet, detta leder till att 

hållbarhetsaspekten blir en norm bland ekonomer som de senare tar med sig ut till 

organisationen de kommer arbeta för. Normativ isomorfism kan förklara varför organisationer 

tenderar att arbeta på ett liknande sätt. 

I denna studie används isomorfism för att förklara hur diskurserna Shareholder value och CSR 

sprids och anammas av organisationer. Genom isomorfism skapas, utvecklas, förändras och 

påverkas bolagsstyrningsprinciper som Shareholder value och CSR. Isomorfism är ett sätt att 

skapa legitimitet, legitimitetsteori beskrivs nedan.  

2.4 Legitimitetsteori  

Legitimitet förklaras som existerande principer i samhället som organisationer rättar sig efter. 

Organisationer antas följa samhällstrender och strävan efter att uppnå legitimitet är en 

anledning (Meyer & Rowan, 1977). Legitimitetsteori hjälper att förklara varför företag agerar 

som de gör och utgår från att organisationer får berättigande från omvärlden, vilket innebär att 

organisationer får mandat att verka i samhället. Legitimitet ses som en resurs som företag 

behöver för att kunna få tillgång till andra resurser, vilket är nödvändigt för organisatorisk 

överlevnad (DiMaggio & Powell, 1983). Legitimitetsteori kan förklara varför vissa företag 

frivilligt lämnar information i sin redovisning (Frostenson, 2015). Legitimitetsteorin används i 

denna studie för att förstå varför organisationer anammar bolagsstyrningsprinciperna 

Shareholder value och CSR. 
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Enligt DiMaggio och Powell (1983) tar organisationer efter sådant som anses vara attraktivt 

för framgång och således också legitimerande. En definition av legitimitet är att det är en 

överensstämmelse mellan organisationens aktiviteter, sociala normer och värderingar som 

finns i det sociala systemet som organisationen verkar inom (Suchman, 1995).  

Organisationer liknar varandra allt mer eftersom de strävar efter legitimitet. Legitimitet är som 

tidigare nämnt avgörande för en organisations överlevnad vilket gör att organisationer 

anammar idéer och strategier som tidigare har varit framgångsrika och ansetts vara legitima 

(DiMaggio & Powell, 1983). Organisationer söker konstant efter bekräftelse för att säkerställa 

att de uppfattas som att arbetar inom de gränser och normer som organisationens omvärld 

efterfrågar, det vill säga att de försöker se till att organisationen uppfattas som legitim av 

utomstående (Deegan & Unerman, 2011). Framgångsrika organisationer har social kontakt 

med sina intressenter och om denna kontakt inte upprätthålls kommer organisationen förlora 

legitimitet. För att relationen mellan organisationen och intressenterna ska vara god måste 

organisationen leva upp till de förväntningar och krav som intressenterna har (Deegan, 2002).  

Omvärldens förväntningar förändras och därför måste organisationer anpassa sig efter 

förändringarna (Deegan & Unerman, 2011). För att organisationer ska kunna påverka vad 

omvärlden anser om dem krävs det att organisationer kommunicerar om sin påverkan (Deegan, 

2002). Traditionellt har högsta möjliga avkastning och vinst ansetts vara den optimala 

måttstocken för organisationers legitimitet. Med vinst- och avkastningsmaximering i åtanke, 

har allmänhetens förväntan genomgått en signifikant förändring de senaste decennierna. Denna 

förändrade förväntan har resulterat i en mer heltäckande organisationslegitimitet, där vinst och 

avkastning inte längre är det enbart primära. Framgångsrika organisationer fokuserar idag på 

bland annat sociala och miljömässiga aspekter för att skapa legitimitet och framgång (Deegan 

& Unerman, 2011). Detta ger oss möjlighet att skapa förståelse varför organisationer agerar 

som dem gör. På detta sätt har diskurser som Shareholder value och CSR vuxit fram eftersom 

dessa idéer ansetts vara legitima i samhället. Framgångsrika organisationer förutsätts ta till sig 

idéer för att skapa legitimitet. Det skulle kunna förklara varför Shareholder value respektive 

CSR är idéer som organisationer tar till sig.  

Enligt Hybels (1995) kontrollerar intressenter en organisations resurser och legitimitet, därför 

är intressenternas godkännande nödvändigt för organisationer för att de ska fungera. 

Intressenter förklaras mer ingående i kommande avsnitt där intressentteori presenteras.  

2.5 Intressentteori  

Intressentteori bygger på att organisationer försöker skapa ett stabilt förhållande till sina 

intressenter och används för att visa vikten av omvärldsorientering för organisationer (Blom, 

2007). Intressentteori kan vara till hjälp för att förstå olika fenomen inom redovisning, 

exempelvis varför årsredovisningen utformats på ett visst sätt (Frostenson, 2015). 

Intressentteori skapar förståelse varför organisationer riktar sig mot olika intressenter och har 

en betydelse i både Shareholder value och CSR-diskurserna eftersom teorin grundar sig i frågan 

vem företaget är till för. I bolagsstyrningsprinciperna är olika typer av intressenter centrala och 

därför är det av vikt att skapa förståelse för relationen mellan organisation och intressent för att 

förstå diskurserna.  

Intressenter består enligt Rhenman (1964) och Freeman (2010) av individer och grupper som 

har en påverkan på organisationens verksamhet. Intressenter ställer krav på organisationer 

samtidigt som organisationer också ställer vissa krav på intressenter (Rhenman, 1964). Enligt 

Blom (2007) utgörs intressenterna till stor del av ägarna, företagsledning, anställda, kunder, 



10 

 

leverantörer, långivare, stat och kommun. Det är vanligt att det uppstår konflikter mellan 

intressenter, ett exempel är rationalisering som möjliggör högre vinstutdelning. Konflikten kan 

göra att företagsledningen måste ställa intressenternas värde mot varandra. För att gynna alla 

intressenter är det, enligt Blom (2007), viktigt att skapa vinst eftersom att det ökar företagets 

totala belöningsförmåga.  

Hybels (1995) anser att legitimitet alltid bör finnas i en diskussion om intressenter. Det finns 

fyra typer av intressenter som påverkar organisationens legitimitet. Dessa är staten, 

allmänheten, den finansiella omgivningen och media. Staten kontrollerar organisationens 

resursflöde genom lagar, regler och bidrag. Allmänheten påverkar genom konsumtion, 

efterfrågan på produkter och opinionsbildning. Den finansiella omgivningen som exempelvis 

investerare och analytiker har inverkan på organisationen genom att de värderar organisationen, 

värderingen ska vara byggd på organisationens förväntade vinst i framtiden. Enligt Hybels 

(1995) har media en stor möjlighet att påverka andras beslut om organisationen. Exempelvis är 

investerares beslut ofta baserade på information från media. Detta gör att intressenter har en 

påverkningsmöjlighet på organisationens legitimitet (Hybels, 1995).  

Kritik som har riktats mot intressentteorin är att intressentteorin har en statisk bild över 

intressenterna där samtliga intressenter antas ha samma värde (Blom, 2007). Däremot finns det 

enligt Brytting (1998) både direkta och indirekta intressenter där direkta intressenter anses som 

primära och får en högre prioritet än de indirekta. Exempel på direkta intressenter är kunder, 

aktieägare, anställda och leverantörer, exempel på indirekta intressenter är samhälle och 

kommande generationer (Brytting, 1998).  

Att synen på intressenter skiljer sig åt mellan Shareholder value och CSR är tydligt. 

Shareholder value är en bolagsstyrningsprincip som har ett aktieägarfokus medan CSR har ett 

allmänt intressentfokus. Detta gör att det skapas skillnader i ekonomi, ägande och styrande för 

de olika principerna (Aguilera et al., 2006). Kunder, leverantörer, anställda, ledning och 

samhället är viktiga intressenter i en CSR-orienterad bolagsstyrningsprincip (Freeman et al., 

2007). Borglund et al. (2009) menar att det bästa sättet att ta ansvar är att skapa värde för 

aktieägarna och gå med vinst, medan Freeman et al. (2007) andra menar att det bästa är att ta 

ett socialt ansvar för samhället. Detta visar att bolagsstyrningsprincipernas intressentfokus 

skiljer sig.  

Med utgångspunkt i inledningen, problematisering, syfte och frågeställning samt den teoretiska 

referensramen är kommande avsnitt det metodologiska avsnittet. Där beskrivs studiens 

upplägg, undersökningsmetod och vad en diskurs är. 
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3. Metodologiskt avsnitt  

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska avsnitt. Studien grundar sig i en diskursanalys, vad en 

diskursanalys är förklaras. Studiens forskningsdesign och tillvägagångssätt presenteras nedan.  

3.1 Undersökningens upplägg 

3.1.1 Forskningsdesign 

Beroende på studiens syfte varierar valet av metod. Valet av metod stod mellan att utgå ifrån 

befintlig teori, det vill säga deduktiv ansats, eller återskapa ny teori, induktiv ansats (Bryman 

& Bell, 2013). Denna uppsats har tagit utgångspunkt i den deduktiva ansatsen då vi inte ämnade 

att återskapa ny teori. Studiens resultat tolkades med hjälp av tidigare forskning och teorier. 

Den teoretiska referensram grundades i teorier som var viktiga för att besvara studiens 

frågeställning. Studien grundades i en diskursanalys för att belysa skillnaden mellan 

makrodiskurserna Shareholder value och CSR. Syftet med en diskursanalys är att förstå och 

förklara hur verkligheten konstrueras socialt (Sjöberg, 1999). En diskurs speglar inte bara hur 

den sociala verkligheten omges, den har också en viktig roll i när verkligheten skapas. Hur 

saker och ting framställs har som syfte att påverka andra i omgivningen (Bryman & Bell, 2013). 

Vad en diskursanalys är förklaras mer ingående i avsnitt 3.2.  

Diskursanalys valdes som undersökningsmetod för att analysera och förstå hur storbankernas 

VD-ord från 2000 till 2015 skiljer sig utifrån makrodiskurserna Shareholder value och CSR. 

Diskursanalys är en form av en kvalitativ analysmetod och grundar sig i att skapa förståelse, 

vilket en renodlad kvantitativ undersökningsmetod inte skulle uppnå (Bryman & Bell, 2013). 

Vi har genom en kvalitativ undersökningsstrategi identifierat och förklarat underliggande 

mönster i VD-orden. En del av studien utgjordes av en kvantitativ analys då det mättes hur 

frekvent ord inom respektive diskurs förekom i VD-orden. Den kvantitativa delen fungerade 

som ett stöd till den kvalitativa.  

För att besvara frågeställningen granskades storbankernas VD-ord från 2000 till 2015. 

Uppsatsen avsikt var att skapa förståelse för hur de två bolagsstyrningsprinciperna kom till 

uttryck och samtidigt skapa förståelse varför organisationers VD-ord skiljer sig åt. Bakgrunden 

till varför storbankernas VD-ord utgjorde studiens empiriska material framför annan 

information från företagen är Kohut och Segars (1992) forskning som visar att intressenter 

anser att VD-ordet är det som är mest intressant och användbart i en årsredovisning. VD-ordet 

är det som flest intressenter läser i en årsredovisning. Detta beror på att VD-ordet har möjlighet 

att visa organisationers ståndpunkt då det är rimligt att anta att organisationer visar upp sin 

bästa sida i sina offentliga rapporter. Om inte VD-ordet är upprättat på ett sätt som intresserar 

intressenterna riskerar organisationer att förlora både legitimitet och resurser. En annan 

anledning till varför VD-ord valdes var för att det är en frivillig information som organisationer 

lämnar, därför kan organisationer själva välja vilken information de vill framföra. I VD-ordet 

formar organisationer en bild av hur de vill att omgivningen och främst intressenterna ska se 

på dem, det är därför viktigt för organisationer att visa vad de står för och vad de vill göra. 

3.1.2 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis bildades en uppfattning om den befintliga teori som vi ansåg var lämplig för 

studien. Detta gjordes genom att läsa vetenskapligt granskade artiklar och annan litteratur som 

exempelvis böcker och doktorsavhandlingar. Detta skapade en förståelse för vilken typ av 

forskning som redan fanns. Här hittades ett gap i den befintliga forskningen då vi inte kunde 
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finna tidigare forskning som syftade till att studera hur både Shareholder value och CSR-

diskurserna uttrycks i de svenska bankerna.  

Vid litteratursökning användes olika databaser som fanns tillgängliga via Örebro universitets 

hemsida. De databaser som främst användes var Summon, Primo och ABI/INFORM. De 

sökord som användes vid litteratursökning var bland annat Shareholder value, CSR, discourse, 

stakeholder, legitimacy, isomorphic och corporate governance. Dessa ord som användes vid 

litteratursökningen valdes ut för att få fram tidigare forskning som var passande för studien. 

Vid litteratursökning har förstahandskällor använts vilket har resulterat i att studien innefattar 

ett antal äldre källor som diskuterar nyinstitutionell teori, isomorfism, legitimitetsteori och 

intressentteori. Anledningen till varför vi valde att använda dessa artiklar var för att de 

fortfarande ansågs vara relevanta och legitima då nyare källor refererar till dessa.  

I nästa steg sammanställdes teori. De teorier som kompletterade studiens diskurser var 

nyinstitutionell teori, isomorfism, legitimitetsteori samt intressentteori som tidigare 

presenterats i uppsatsens teoretiska referensram. Dessa teorier valdes ut för att skapa förståelse 

för hur Shareholder value och CSR skiljer sig över en tidsperiod i det empiriska materialet. Det 

empiriska materialet samlades sedan in via bankernas hemsidor. Årsredovisningar är offentliga 

dokument som finns tillgängliga för alla och klassificeras som sekundärdata. Studies empiriska 

material utgjordes enbart av sekundärdata. Vi började sedan granska VD-orden individuellt för 

att skapa oss en bild av det empiriska materialet. För att göra undersökningen mer djupgående 

och korrekt valde vi att utforma studiens diskursnät innan vi gick vidare i det empiriska 

materialet. Studiens diskursnät presenteras i avsnitt 3.2.2.  

Diskursnäten bildades för att särskilja diskurserna i det empiriska materialet och användes som 

ett analysverktyg. Ambitionen med diskursnäten var att se vad som kännetecknar Shareholder 

value och CSR i teori och praktik för att skapa förståelse för hur dessa diskurser kommer till 

uttryck. Diskursnäten baserades på den teoretiska referensramen. Efter att ha utformat diskurs-

näten granskades det empiriska materialet. När vi granskade VD-orden användes diskursnäten 

för att ur- och särskilja diskurserna. Innan granskningen påbörjades kom vi överens om att 

markera respektive diskurs med en viss färg för att underlätta kategoriseringen. Vi gjorde en 

varsin tolkning av det empiriska materialet genom att markera vad som ansågs vara relevant 

utifrån diskursnäten. 

Nästa steg i studien var att sammanställa det empiriska materialet. Det empiriska materialet för 

respektive bank sammanställdes var för sig. Vi valde att presentera den kvantitativa delen först 

i bankernas respektive empiriavsnitt. Ordsökningen gjordes genom textsökning (Text search) i 

programmet NVivo. Resultatet av ordsökningen presenteras i diagram som visar den 

procentuella fördelningen i antal ord mellan diskurserna. Efter ordsökningen presenteras den 

kvalitativa delen som främst består av citat från VD-orden.  

Efter att bankernas empiri presenterats gjordes en sammanfattning över tidsperioden. 

Tidsperioden sammanfattas genom tidsaxlar som illustrerar fördelningen mellan diskurserna 

utifrån den empiri som studerats. När empirin var sammanställd genomförde vi studiens analys. 

Analyskapitlet grundade sig i det empiriska materialet och tog stöd i uppsatsens teoretiska 

referensram. Vi valde att dela upp analysen i tre delar, dessa tre delar grundades i diskurserna 

och den diskursiva kampen mellan dem. Uppsatsen avlutades med ett kapitel som presenterade 

uppsatsen slutsats. I det kapitlet besvarades uppsatsens syfte och frågeställning. Vi förde en 

diskussion om uppsatsens bidrag och gav exempel på vidare forskning inom uppsatsämnet. 
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3.2 Diskursanalys 

I denna studie användes diskurser för att beskriva begreppen Shareholder value och CSR. Vi 

använde oss av diskursanalys för att både Shareholder value och CSR är föreställningar som 

inte är uppenbara teorier, utan bygger delvis på normativa synsätt. Bolagsstyrningsprinciper 

passar bäst att beskrivas som en diskurs för att de inte ses som en entydig teori utan är en social 

konstruktion med subjektiva tolkningar som förekommer samtidigt med andra trender och 

uppfattningar (Borglund, 2006). Detta motiverade oss till att använda diskursanalys som 

analysmetod för att besvara uppsatsens frågeställning. Shareholder value och CSR sågs i den 

här uppsatsen som makrodiskurser eftersom att det är två abstrakta diskurser i samhället.  

Det finns långt ifrån en given definition på vad en diskurs är. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) föreslår en mindre komplex definition av en diskurs. 

“Ett specifikt sätt att tala om och förstå världen (eller en del av världen)”  

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7) 

En mer utförlig och passande definition för denna uppsats var den som Burr (2003) kom fram 

till.  

“En diskurs hänvisar till en uppsättning betydelser, metaforer, representationer, bilder, 

berättelser, utsagor och så vidare som på ett eller annat sätt producerar en särskild version  

av ett händelseförlopp” (Burr, 2003, s. 64, svenskt översatt av Jönson, 2010, s. 104) 

Syftet med en diskursanalys är inte att beskriva en verklighet utan diskursanalysen syftar till 

att förklara och förstå hur bilden av verkligheten socialt konstrueras, hur diskurser uppstår, 

underhålls och används (Sjöberg, 1999). Det gjorde att vi kunde förstå och förklara hur bilden 

av organisationer konstruerats socialt av organisationen själv. Enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) finns det tre typer av diskursanalys, dessa är diskursteori, kritisk diskursanalys 

och diskurspsykologi. Alla tre bygger på socialkonstruktionistiska grunder, vilket betyder att 

de grundar sig i samhällsvetenskapliga perspektiv som är socialt konstruerat av människor 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Vi utgick från diskursteorins antaganden i vår diskursanalys. Valet av diskursteori grundades i 

att diskursteori var bäst lämpad att använda sig av vid studier av makrodiskurser i samhället, 

nästintill alla sociala diskurser kan analyseras med hjälp av diskursteori. Detta var en anledning 

till att vi valde att basera denna studie på diskursteori. På så sätt kunde vi på bästa sätt besvara 

och analysera studiens syfte och frågeställning som tog utgångspunkt i de två makro-

diskurserna. I den kritiska diskursanalysen ses diskurser utifrån ett mikroformat (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta passade inte vår studie som inriktar sig på två makro-

diskurser i samhället. Detta var anledningen till varför vi inte valde kritisk diskursanalys för 

studien. Den tredje diskursanalysinriktningen är diskurspsykologi som studerar hur människor 

använder diskurserna till att framställa sig själva och världen (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000). Denna diskursanalysinriktning passade inte heller vår studie eftersom studien syftade 

till att förstå och förklara en bild av verkligheten. Därför var diskursteori den mest lämpliga 

diskursanalysen att använda sig av. I kommande avsnitt presenteras diskursteori mer ingående.  

3.2.1 Diskursteori  

Diskursteori är framtagen av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes och tar utgångspunkt i att 

diskurser utformar den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) som benämnt Laclau och Mouffes (1985) teori som diskursteori 

utifrån boken Hegemony and Social Strategy. I denna uppsats är det Winther Jørgensen och 
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Phillips (2000) tolkning av Laclau och Mouffes diskursteori som är utgångspunkten. I 

diskursteori försöker man svara på frågorna “hur ser beskrivningarna ut?” “vilka 

underliggande förutsättningar ryms och vad tas för givet?” och “vilken verklighetsbild bygger 

de på?” (Sjöberg, 1999, s. 90). 

En grundtanke i diskursteori är att alla sociala fenomen aldrig blir färdiga eller totala, en diskurs 

är inte sluten utan påverkas ständigt av andra diskurser. Det betyder att det finns plats för en 

kamp om vad diskurserna ska innehålla (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie 

var den diskursiva kampen mellan makrodiskurserna Shareholder value och CSR.  

Syftet med diskursteori är att “kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse 

ska fastställas” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). Det fanns en del viktiga begrepp 

som var nödvändiga i en diskursteoretisk analys. Detta var begrepp som diskurs, entydighet, 

moment, nodalpunkter, hegemoni, diskursivt fält, element, antagonism och uteslutning, dessa 

beskrivs nedan.  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är en diskurs en fixering av en betydelse inom ett 

område och är uppbyggd av tecken och nodalpunkter. Alla tecken som finns i en diskurs kallas 

för moment. Momentens betydelse fixeras genom att de skiljer sig från andra moment på ett 

specifikt sätt. En diskurs blir etablerad genom att nodalpunkter kring diskursen definieras. En 

nodalpunkt är ett tecken som har en betydelsefull roll i förhållande till andra tecken, de andra 

tecknen får sin betydelse utifrån en nodalpunkt. Nodalpunkter är ett centralt begrepp inom 

diskursteori då de gör andra tecken till en del i ett nät. En diskurs har som mål att skapa en 

entydighet, detta görs genom att minska risken för att tecken glider i förhållande till varandra. 

Att minska risken för att tecken glider görs genom att utesluta andra möjliga betydelser som 

tecknet kan ha. En diskurs påverkas alltid av sitt förhållande till det som finns utanför diskursen. 

Det betyder att diskursens entydighet kan rubbas av de tecken som kallas för element. Element 

är de tecken som inte har någon fixerad mening och har en mångtydig betydelse (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

Utifrån detta kan det uppstå en diskursiv kamp, en kamp mellan olika diskurser om vilken 

diskurs som är störst och vilken betydelse ett tecken ska ha. Som tidigare sagt är ingen diskurs 

totalt uteslutande eller etablerad, det finns alltid en konflikt mellan diskurser. Antagonism 

uppstår vid en diskursiv kamp då diskurser korsar varandra. Hegemoni är en process som löser 

konflikten. Hegemoni betyder att man återupprättar entydighet genom att använda kraft för att 

omformulera element och på så sätt får en diskurs en ledande ställning igen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000).  

För att konkret göra en diskursanalys används redskap, ett exempel på redskap är nodalpunkter 

som beskrevs tidigare i avsnittet. Nodalpunkter anses organisera en diskurs. Utifrån nodal-

punkter kan man i ett empiriskt material börja fastställa hur diskursen är organiserad (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Nedan presenteras studiens diskursnät som består av nodalpunkter 

och tecken. 

3.2.2 Diskursnät 

Diskursnäten illustrerar diskursernas tecken som kretsar runt de nodalpunkter som identifierats. 

Diskursnäten skapades med utgångspunkt i studiens teoretiska och empiriska material och kan 

således hänföras till den teoretiska referensramen, framförallt till avsnitten om Shareholder 

value och CSR. Vid operationaliseringen av Shareholder value och CSR har vi således utgått 

från befintlig teori och empiriskt material. Nedan presenteras studiens två diskursnät som 

tydliggör skillnaderna mellan diskurserna. Vi identifierade följande nodalpunkter och tecken 
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inom Shareholder value och CSR, det som är av vikt att påpeka är att diskursnäten illustrerar 

vår uppfattning och ger en översikt över vår tolkning av diskurserna. 

Shareholder value  

 
Figur 1. Diskursnät för Shareholder value. 

Diskursnätet i figur 1 bygger på Shareholder value och består av tre nodalpunkter. Dessa tre 

nodalpunkter knyter samman de viktigaste tecknen i inom Shareholder value. Den första 

nodalpunkten som identifierats är fri marknad, under nodalpunkten fri marknad finns tecknen 

avtal och samarbeten. Möjligheten att ingå avtal och samarbeten med den man vill har betydelse 

inom Shareholder value-principen, det har gjort att marknaden blivit mer öppen (Borglund, 

2006). Det har skapats möjlighet för organisationer att samarbeta och ingå avtal med valfria 

parter (De George, 1982). Detta har skapat en fri marknad, vilket är anledningen till att fri 

marknad är en nodalpunkt.  

Andra nodalpunkten är finansiellt fokus, under denna nodalpunkt ryms tecknen vinst-

maximering, effektivitet, avkastningskrav, lönsamhet, räntabilitet och tillväxt. Finansiellt fokus 

är kärnan inom Shareholder value. Denna nodalpunkt knyter samman de tecknen som ligger 

till grund för hur organisationen bör agera för att skapa maximalt aktieägarvärde. Enligt 

Borglund (2006) är vinstmaximering det enda möjliga fokus som finns för organisations-

ledningen, vilket gör att organisationen måste fokusera på det som gör den lönsam. Detta görs 

enligt Lazonick och O’Sullivan (2000) genom att exempelvis effektivisera organisationen. 

Vikten för organisationer att ha hög avkastning på det egna kapitalet är också någonting som 

Lazonick och O’Sullivan (2000) betonar. Avkastning på eget kapital mäter hur lönsam en 

organisation är för sina aktieägare och hjälper till att avgöra om det är värt att investera i en 

organisation eller inte. Detta är anledningen till varför avkastningskrav och räntabilitet är givna 

tecken under finansiellt fokus. Tecknet tillväxt har vi under studiens gång insett är ett 

mångtydigt begrepp, det kan exempelvis betyda tillväxt i produktionsökning eller i 

organisationens kapital. Tillväxt är ett tecken under finansiellt fokus för att det är ett 

återkommande begrepp i flertalet Shareholder value-inriktade citat. Tillväxt är ett av de tecken 

som finns med i både diskursen för Shareholder value och CSR på grund av att begreppet är 

mångtydigt och fokuserar på en ökning av ett produktionsmått. Det är därför relevant att ha 

med i båda diskursnäten då tillväxtbegreppet syftar till en utveckling. Nodalpunkten finansiellt 

fokus utgör en del i diskursnätet då det för organisationer är viktigt att vara lönsamma och gå 

med vinst för att kunna gynna aktieägarna. Anledningen till varför finansiellt fokus valdes till 

nodalpunkt är för att det utgör en central del i Shareholder value-diskursen och är övergripande 

de tecken som presenterats. 
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Den tredje nodalpunkten är strukturering med de underordnade tecknen fusion, försäljning, 

förvärv och nedskärning. Strukturering är en viktig del i Shareholder value-principen. I grund 

och botten handlar Shareholder value-principen, som tidigare nämnts, om att generera 

avkastning på satsat kapital (Williams, 2000). Dessa tecken är aktioner för att generera 

avkastning. Genom försäljning, förvärv, nedskärning och sammanslagning omstruktureras de 

organisationsdelar som inte bidrar till aktieägarvärde enligt Koller et al. (2000). Dessa 

strukturella förändringar är anledningen till att strukturering är en nodalpunkt. I nästa del 

presenteras diskursnätet för CSR. 

CSR 

 
Figur 2. Diskursnät för CSR.  

Figur 2 illustrerar diskursnätet för CSR och består av tre nodalpunkter med underordnade 

tecken. Dessa tre nodalpunkter knyter samman det viktigaste i inom CSR och anses utgöra 

grunden för total CSR. Ekonomi är basen i Carrolls CSR-pyramid och är en traditionell del i 

CSR-begreppet. Ekonomi är en nodalpunkt med tecknen lönsamhet, produkt, tillväxt och 

konkurrenter. Denna nodalpunkt kan anses vara jämbördig med nodalpunkten finansiellt fokus 

i diskursnätet för Shareholder value. Den ekonomiska nodalpunkten är oundviklig i båda 

diskurserna eftersom att det för organisationer är viktigt att vara lönsam. Det är en 

grundläggande del för att organisationer ska ha möjlighet att utvecklas (Carroll, 1991). 

Ekonomi är således en nodalpunkt eftersom det alltid är grunden för organisationer att gå med 

vinst. 

Lönsamhet är ett tecken till nodalpunkten ekonomi. Enligt Carroll (1991) är det centralt för 

organisationer att vara lönsamma. Två andra tecken under ekonomi är produkt och 

konkurrenter. En organisation har i grund och botten grundats för att leverera en produkt 

(Carroll, 1991). Den produkt som en organisation erbjuder är basen i organisationens 

verksamhet och grunden till en organisations inkomst, detta är anledningen till varför produkt 

utgör ett tecken. Konkurrenter har en stor påverkan på organisationers utveckling och är därför 

en viktig del i den ekonomiska utvecklingen. Enligt Meyer och Rowan (1977) tävlar 

organisationer mot sina konkurrenter för att få kunder, resurser och legitimitet. Anledningen 

till varför konkurrenter är ett tecken är för att de har möjlighet att påverka en organisations 

ekonomiska ställning. Tillväxt är som tidigare nämnt ett begrepp som har flera definitioner, 

tillväxt har att göra med lönsamhet och är därför ett tecken i nodalpunkten ekonomi. Som 

nämndes i diskursnätet för Shareholder value så är tillväxt ett tecken som används i båda 

diskursnäten. Mer om hur tecknen lönsamhet och tillväxt analyserats presenteras i 3.4 

analysmodell.  
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Andra nodalpunkten Etik kan också härledas till Carrolls pyramid och det totala CSR-arbetet. 

De underställda tecknen är mänskliga rättigheter, miljö, jämställdhet och frivilliga standarder. 

Det etiska ansvaret betyder att organisationer ska följa standarder, normer och förväntningar 

som intressenterna har (Carroll, 1991). Detta är anledningen till varför etik är en nodalpunkt. 

För att organisationer ska anses ta ett etiskt ansvar behöver de enligt Carroll (1991) arbeta för 

att leva upp till intressenternas krav och värna om deras rättigheter. Detta gör organisationen 

genom att ta ansvar för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jämställdhet är ett viktigt 

begrepp vad gäller det etiska arbetet, det är något som intressenter förväntar sig att 

organisationer ska arbeta med när de arbetar efter ett CSR-perspektiv, därför är jämställdhet ett 

tecken. Att arbeta med mänskliga rättigheter är ett annat sätt för organisationer att ta ansvar, 

även här förväntar sig intressenter att en organisation ska arbeta för att värna om människan. 

Carroll (1991) tar upp både mänskliga rättigheter och miljö som viktiga etiska aspekter i sin 

CSR-pyramid och därför utgör de tecken under nodalpunkten etik. Bankernas miljöpåverkan 

kan vara relativt begränsad (Borglund et al., 2009), trots det är det av intresse att se hur 

bankerna framställer hur de arbetar med miljöfrågor då det är en traditionell del i CSR-arbetet, 

därför är miljö ett tecken. En annan viktig del i CSR-arbetet är de frivilliga standarderna som 

organisationer arbetar med. Genom att arbeta efter frivilliga standarder som exempelvis PRI 

och GRI så visar också bankerna att de agerar etiskt. Detta gör att frivilliga standarder är ett 

tecken till nodalpunkten etik.  

Samhälle är den tredje nodalpunkten i CSR-diskursnätet. De underordnade tecknen är 

samhällsnytta, omvärld, välfärd, välgörenhet, kundnöjdhet, hållbarhet och arbetsmöjligheter. 

Nodalpunkten samhälle avser att ringa in det som organisationer gör som påverkar omvärlden. 

Filantropiskt ansvar är att göra gott för samhället (Carroll, 1991). Det är intressant att studera 

hur banker framställer att de gör gott för omvärlden. Att skapa arbetstillfällen är ett sätt för 

organisationer att främja människors välfärd (Carroll, 1991). Ett annat sätt är att donera pengar 

till välgörenhet (Lii et al., 2011). Dessa två tecken tillhör nodalpunkten samhälle. Anledningen 

till varför de tillhör nodalpunkten samhälle är för att de främjar människors välfärd. 

Organisationer förväntas inte göra det men när de gör det är det uppskattat av intressenterna. 

Detta kan man jämföra med den etiska nodalpunkten, där intressenter och omvärld förväntar 

att organisationen ska handla på ett visst sätt.  

Ytterligare ett tecken som är underordnat samhälle är kundnöjdhet. När organisationer 

fokuserar på kundnöjdhet riktar de sig mot en bred grupp intressenter som inte är aktieägarna. 

Det är enligt Freeman et al. (2007) viktigt att organisationer riktar sig mot sina kunder och 

skapar kundnöjdhet för att kunna nå framgång och utveckling. Kundnöjdhet ligger under nodal-

punkten samhälle för att kundnöjdhet är ett sätt för organisationen att påverka sin relation till 

samhället på.  

Hållbarhetsarbetet är kärnan i CSR-principen. Anledningen till varför vi anser att hållbarhet är 

ett tecken till nodalpunkten samhälle är på grund av att hållbarhet syftar till att symbolisera det 

samhällsfrämjande arbete som organisationer arbetar med genom att ta ansvar och arbeta efter 

långsiktighet. Till detta har vi även kopplat tecknet samhällsnytta. Samhällsnytta och hållbarhet 

hänger delvis ihop och anses höra till det filantropiska ansvaret som Carroll (1991) beskrivit. 

Det handlar om att vara en god samhällsmedborgare.  

Diskursnäten för Shareholder value och CSR har utgjort centrala delar studiens analys, hur 

studiens analys har gått till väga förklaras närmare i ett kommande avsnitt. Nedan presenteras 

studiens empiriska urval.  
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3.3 Urval  

Denna studie har undersökt de fyra svenska storbankernas VD-ord. De svenska storbankerna 

består av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. En anledning till varför vi valde 

storbankerna som undersökningsobjekt var på grund av att de är jämförbara eftersom att de 

tillhör samma bransch. Eftersom bankerna verkar inom samma bransch påverkas de även av 

samma globala händelser, detta gjorde att vi kunde studera hur bankerna enskilt hanterat olika 

situationer som kan ha haft påverkan. Alla svenska storbanker är börsnoterade vilket antas göra 

att bankerna har ett behov av att upprätthålla sin legitima ställning på marknaden och sin 

kommunikation med sina intressenter. Valet av att studera fyra organisationer inom samma 

bransch gav oss en möjlighet att jämföra och identifiera likheter och skillnader i deras sätt att 

uttrycka sig i VD-orden.  

Uppsatsens urvalsår begränsades från år 2000 till 2015. Anledningen till varför det empiriska 

materialet begränsades till dessa år berodde på studiens syfte. Det var enligt Borglund et al. 

(2009) under denna tidsperiod som misstron mot Shareholder value växte sig allt starkare och 

CSR framkom som en mer ansvarsfull bolagsstyrningsprincip. Det var därför inte intressant att 

studera tidigare år. För att få ett jämlikt resultat av VD-orden valde vi att enbart analysera VD-

ord som var upprättade på svenska. Detta för att vi skulle kunna överföra den teoretiska 

referensramen och diskursnäten på den empiri som samlades in. Detta gjorde även att analysen 

blev mer korrekt då det inte kunde uppstå översättningsfel på grund av brister i språk-

översättningen. Swedbanks VD-ord från 2014 och 2015 sågs som bortfall då det inte var skrivet 

som ett “klassiskt” VD-ord, upplägget var istället en VD-intervju. Vi valde att se dessa VD-ord 

som bortfall då det inte var en löpande text från VD:n utan en styrd intervju där Swedbanks 

VD svarade på frågor. 

3.4 Analysmetod  

Diskursnäten var studiens främsta analysverktyg, genom diskursnäten kunde de två diskurserna 

identifieras och särskiljas i det empiriska materialet. För att kunna hitta mönster i språket 

använde vi oss även av en innehållsanalys som kan ses som en förlängning av och ett 

komplement till diskursanalysen. Innehållsanalysen ansågs komplettera diskursanalysen för att 

vi på ett mer ingående sätt kunde koda, kategorisera och tematisera diskurserna. En 

frågeställning som ofta är aktuell i en innehållsanalys är hur en förändring över tid ser ut. 

Innehållsanalys är en analysmetod som används vid analys av texter, syftet är att kvantifiera ett 

innehåll utifrån förutbestämda kategorier (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi studerat VD-ord 

över en längre period lämpade sig innehållsanalys för att kunna se mönster i hur VD-ordens 

uppbyggnad förändrats över tid. Genom att vi använder oss av denna typ av analys tillför vi 

kunskap om hur bolagsstyrningsprinciperna framställs, vilket även möjliggör att se hur de 

påverkar varandra i den diskursiva kampen.  

En innehållsanalys är uppbyggd på koder, kategorier och teman (Bryman & Bell, 2013). 

Kodning är en process där man specificerar vad datamaterialet handlar om. Kategorisering 

skapas när koder slås samman och blir mer abstrakta. En kod blir till en kategori när man kan 

definiera vad som kännetecknar kategorin. Tematisering av texten görs genom att länka 

innehållet i kategorierna till varandra och se den underliggande meningen (Fejes & Thornberg, 

2015). För att skapa en systematik i studien valde vi att använda våra tecken i diskursanalysen 

som koder, våra nodalpunkter som kategorier och våra två övergripande diskurser som teman. 

Figuren nedan visar hur diskursnäten och innehållsanalysen användes för att analysera det 

empiriska datamaterialet.  
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Figur 3: Analysmodell. 

VD-orden granskades utförligt var för sig i kronologisk ordning. VD-orden innehöll en mängd 

information som var frivilligt skriven av banken själv, därför var all data som fanns i VD-orden 

av intresse. Detta gjorde att vi kunde identifiera olika signaler för respektive diskurs. 

Kodningen av texten gjordes genom att skapa noder. Noderna presenterades i form av citat i 

empiriavsnittet. Noderna hade en underliggande mening i något tecken utifrån diskursnäten. 

Exempelvis kodades denna nod som förvärv, “Vår svagaste punkt var tjänstepension. Här var 

vår marknadsandel bara 3%. Därför var vi intresserade av att köpa SPP Liv som är störst i 

Sverige på tjänstepension med 33% av marknaden.” (Handelsbanken 2000, s. 6). Nodens 

underliggande mening ansåg vi vara förvärv. Dessa koder som skapades delades sedan in i de 

olika kategorierna. Vilken kod som passade till vilken kategori berodde på kodens 

underliggande mening. Kategorierna tog utgångspunkt i diskursnätens nodalpunkter vilket 

resulterade i att vi fick sex stycken kategorier, varav två som behandlar det ekonomiska fokuset 

för organisationer.  

Som visas i figuren ovan är lönsamhet och tillväxt koder som är samma begrepp i både 

Shareholder value och i CSR-diskursen. Vi valde således att koda lönsamhet och tillväxt 

beroende på kontexten. Exempelvis så har vi kodat följande citat olika beroende på 

sammanhanget. Detta citat har vi kodat som ett Shareholder value-citat “Omfattande 

strukturella förändringar och samgåenden, fortsatt fokusering av affärsverksamheten och 

tillväxt inom strategiska områden skapade värde för aktieägarna” (Nordeas årsredovisning 

2000, s. 6). Medan vi kodat detta citat som CSR-inriktat “Dessa är också centrala områden för 

tillväxten i samhället, framförallt genom att ta tillvara kompetensen hos de många unga och 

utlandsfödda som idag står utanför arbetsmarknaden.” (Swedbanks årsredovisning 2011, s. 

6). Nästa steg i analysprocessen var att göra en tematisering av kategorierna. Då studien syftade 

till att studera diskurserna Shareholder value och CSR valde vi att likställa studiens tema med 

diskurserna.  

När det empiriska materialet var sammanställt och kodat kunde vi se vilken diskurs som var 

den ledande för varje VD-ord. Vi kunde även då se mönster av förändring i VD-orden, detta 

var vad studien ämnade undersöka. För att säkerställa resultatet av den kvalitativa 

undersökningsmetoden använde vi oss även av en kvantitativ metod, en form av triangulering. 

Vi valde att använda oss av funktionen “Text search” i NVivo för att se hur många ord i 

respektive diskurs som förekom i storbankernas VD-ord. De ord som vi använde oss av i ord-

sökningen var samma ord som koderna och tecknen som har använts i diskursnäten och i 

analysen. Vi valde att använda oss av samma ord för att säkerhetsställa resultatet av innehålls-

analysen och skapa systematik. I ordsökningen togs ingen hänsyn till negationer då vi ville se 

hur många gånger orden förekom och inte hur de framställdes, detta ansågs inte påverka 

studiens resultat. I kommande avsnitt presenteras hur vi har arbetat med studiens trovärdighet. 
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3.5 Studiens trovärdighet 

Den vanligaste kritiken som riktas mot en kvalitativ studie är att den riskerar att vara subjektiv 

och svår att replikera. Viktiga kriterier för en trovärdig studie är graden av reliabilitet och 

validitet (Bryman & Bell, 2013).  

Graden av reliabilitet innefattar huruvida resultatet av studien skulle bli detsamma om den 

skulle genomföras igen (Bryman & Bell, 2013). VD-ord är offentliga dokument som bankerna 

själva har författat, det gjorde att vi inte hade möjlighet att påverka det empiriska materialet 

vilket styrker studiens reliabilitet. Det som även kan ha haft en påverkan på studiens reliabilitet 

var tillvägagångssättet vi har använde oss av vid upprättande av teoretiska referensramen, 

diskursnäten och analysmetoden. Vi har genomgående i studien använt oss av begrepp som 

återfanns i forskning, vilket har skapat en systematik i studien. Eftersom studiens analys delvis 

baserats på vår egen tolkning av det empiriska materialet har det påverkat graden av reliabilitet. 

För att stärka reliabiliteten har vi argumenterat för de tolkningar som gjorts utifrån den 

teoretiska referensramen. För att visa hur granskningen av det empiriska materialet gått tillväga 

har vi valt att bifoga ett VD-ord som visar hur kodning, kategorisering, tematisering och 

ordsökning har gjorts, se bilaga 1. I bilaga 1 syns det hur vi tematiserat diskurserna, Shareholder 

value identifierades genom blåa markeringar och CSR genom gröna. I marginalen markerades 

de koder och kategorier som identifierats i noderna. De röda inrutade orden visar de ord som 

ingick i ordsökningen.  

Ett annat viktigt begrepp kring trovärdighet i en studie är validitet. Validitetsbegreppet avser 

vilken grad studien har mätt det den avsåg att mäta (Bryman & Bell, 2013). Hur väl stämmer 

undersökningens resultat och verkligheten överens? Storbankernas VD-ord är frivilligt skrivna 

texter som avser att informera intressenter om organisationens gångna år. Eftersom forskning 

har visat att VD-ordet är det som flest intressenter läser är det därför viktigt för bankerna att 

upprätta VD-orden på ett sätt som tilltalar intressenterna och överensstämmer med hur året har 

sett ut. Vi ansåg därför att VD-ord kunde skapa en förståelse för hur organisationers syn på 

olika bolagsstyrningsprinciper har förändrats. Diskurserna som kommit till uttryck i VD-orden 

användes som ett “mått” på den förändrade synen på bolagsstyrningsprinciper. Eftersom 

diskurser är ett sätt att se världen på ansåg vi att diskursanalys var en bra metod för att se en 

förändring.  

Som tidigare nämnt har vi använt oss av triangulering. Triangulering är ett sätt att öka studiens 

trovärdighet på eftersom att studien använder sig av mer än en metod (Bryman & Bell, 2013). 

Triangulering användes för att styrka den kvalitativa metodens resultat och på så sätt även 

studiens grad trovärdighet. Eftersom att studien ämnade att studera förändringen i stor-

bankernas VD-ord var det av vikt att eftersträva transparens. Transparens handlar om hur en 

studie har genomförts och planerats (Bryman & Bell, 2013). Vi har genomgående arbetat med 

att bibehålla transparens i studien genom att redogöra för analysprocessen. I det kommande 

avsnittet behandlas studiens metodreflektion. 

3.6 Metodreflektion 

Organisationer väljer själva innehållet i VD-ordet och hur det ska skrivas. Det gör att innehållet 

överlag är positivt oavsett utfallet för tidigare år. Vår uppsats ämnade att undersöka diskurserna 

Shareholder value och CSR, det gjorde att den positiva framhållning som organisationerna 

väljer inte påverkade studiens resultat.  

Den främsta kritiken som riktas mot diskursiva studier är mot subjektiviteten. Det empiriska 

materialet har vi undersökt individuellt för att studien skulle bli mer objektiv. I efterhand anser 
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vi att metoden fungerade bra. Det individuella tolkandet av VD-orden gjorde att studien blev 

mer heltäckande och mindre subjektiv. När det uppstod oenigheter förde vi en diskussion för 

att nå konsensus. För att skapa en mer objektiv studie hade det kanske varit lämpligt att få en 

tredje persons åsikt om materialet. Då detta inte var möjligt valde vi istället att använda oss av 

ordsökning för att stödja vårt resultat. I och med studiens val av analysmetod fanns det en del 

begränsningar. Utöver de begränsningar som fanns i from av studiens avgränsningar 

begränsades även studien av valet av analysmetod. En begränsning denna studie hade var att 

det inte gick att se vissa typer av samband, som till exempel att legitimitetssträvan skulle leda 

till en ny bolagsstyrningsprincip. Samtidigt gav analysen istället möjlighet att visa på 

bakgrunden till förändringar och varför bolagsstyrningsprinciperna kommer till uttryck som de 

gör i storbankernas VD-ord, vi kunde således se hur framställningen av 

bolagsstyrningsprinciperna hade förändrats vilket var det studien ämnade att studera.   

Sett till det empiriska materialet så skiljde de sig i kvantitet mellan bankerna. Handelsbankens 

VD-ord för tidsperioden var totalt 56 sidor medan SEB endast var 17. Det gjorde att underlagen 

för urvalet av citat var olika stora och ordsökningen gav mindre antal träffar. Därför valde vi 

att presentera fördelningen mellan diskurserna i diagrammen i ordsökningen i procent. 

Lönsamhet och tillväxt var två tecken som fanns i båda diskursnäten. Det var på grund av att 

de ansågs vara centrala i båda diskurserna. Detta kan ha gjort att resultatet av ordsökningen har 

påverkats. Men eftersom att den ekonomiska aspekten är central i båda diskurserna hade det 

blivit ett mer missvisande resultat om begreppen hade uteslutits ur någon diskurs. Även 

konstruktionen av noder, koder, kategorier och teman kan ha påverkats av att det finns en 

ekonomisk aspekt i båda diskurserna. För att visa på hur lönsamhet och tillväxtbegreppen 

skiljer sig i Shareholder value och CSR har vi utgått ifrån kontexten och argumenterat för det 

utifrån den teoretiska referensramen.  

I kommande kapitel presenteras en empirisk bakgrund som förklarar de bakomliggande 

händelserna inom bankbranschen under studiens tidsperiod. 
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4. Empiri 

Inledningsvis i detta kapitel ges en kort presentation om bankbranschens historia sedan 2000. I detta kapitel 

presentera sedan studiens empiriska material. Det empiriska materialet presenteras för respektive bank var för 

sig. Varje avsnitt inleds med en kortare presentation om varje bank och följs sedan av ett diagram som visar 

fördelningen mellan diskurserna i den ordsökning som vi gjort. Sedan följer utdrag från bankernas VD-ord i 

kronologisk ordning som visar hur diskurserna framställs i bankernas VD-ord. Detta avsnitt avslutas med en 

sammanfattning med tidsaxlar som illustrerar den förändring som skett i VD-orden 

4.1 Empirisk bakgrund  

De banker som vi tidigare refererat till som storbanker består av de fyra största bankaktörerna 

i Sverige, dessa är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Bankerna hade i februari 2015 

63 % av marknadsandelarna på inlåningsmarknaden i Sverige, vilket tillsammans ger bankerna 

en stark ställning både på den svenska finansmarknaden så väl som i samhället (Svenska 

Bankföreningen, 2015). 

Bankbranschen har sedan 2000 varit med om en hel del händelser som påverkat marknaden. 

2000 var det år som IT-bubblan sprack och börserna föll. Innan bubblan sprack hade företag 

som arbetat med IT rusat på börsen och den svenska aktiemarknaden slog rekord varannan dag. 

Ericsson, som var ett av några svenska bolag som många svenskar investerat i, värderades till 

1 800 miljarder kronor vilket var sju gånger mer än i januari 2014. När sedan aktiekurserna 

rasade gick flera stora IT-bolag i konkurs. Marknaden påverkades av IT-bubblan fram till slutet 

av 2002 i och med en osäkerhet på aktiemarknaden (Dagens Industri, 2013).  

I början av 2000-talet förekom en rad kända skandaler som exempelvis det amerikanska bolaget 

Enron och den svenska Skandia-skandalen (Blom, 2007). Sådana typer av skandaler skapar 

stora nyheter i medierna och sprids fort över landsgränser vilket skapar osäkerhet på 

marknaden. Företagsskandaler leder ofta till att bolagsstyrningsprinciper förändras då 

principerna påverkas genom isomorfism och praxis. Exempelvis ledde Enron-skandalen till att 

den globala medvetenheten kring riktlinjer, regler och praxis ökade (Aguilera, 2005).  

Händelser på den amerikanska och brittiska företagsmarknaden ger med stor sannolikhet 

konsekvenser för resten av den industrialiserade världen (Aguilera, 2005). IT-bubblan och 

börskraschen 2000 gjorde att den amerikanska centralbanken sänkte styrräntan kraftigt. Det 

gjorde att det blev lättare att bevilja bostadslån, även för de personer eller företag som inte var 

lämpade. När kreditförlusterna på den amerikanska marknaden började bli stora och 

omfattningen av utlåningen blev tydlig spreds en oro över den finansiella sektorn. Bakgrunden 

till oron var det nya finansiella instrumentet som skapats på den amerikanska finansmarknaden. 

De amerikanska bolåneinstituten hade sålt vidare skuldebrev på subprimelån (ett lån som riktar 

sig mot mindre kreditvärdiga låntagare) som ett finansiellt instrument till andra banker både 

inom och utanför USA. Samtidigt som detta uppdagades, började den amerikanska 

bolånemarknaden att svaja då många låntagare hade svårt att betala sina avgifter till bankerna 

på grund av försämrade lånevillkor. På grund av det uppstod en ekonomisk kris på marknaden 

då grunden i dessa finansiella instrument bestod av skuldebrev på bostadslån och köparna av 

värdepapperen stod med stora förluster när låntagarna inte kunde betala sina skulder (Dagens 

Nyheter, 2008).  

Detta resulterade i att den globala finanskrisen bröt ut under hösten 2008. Banker och 

försäkringsbolag tvingades ta stora kreditförluster på grund av den överhettade bostads-

marknaden. Många länder fick då gå in och rädda de inhemska bankerna vilket orsakade stora 
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kostnader för skattebetalare och staten. Detta ledde till att börsen dök och många bankkunder 

kände en osäkerhet kring finansieringarna (Dagens Nyheter, 2008).  

Finanskrisen utvecklades till en kris som påverkade efterfrågan, investeringar, export och 

tillväxt i Sverige (SCB, 2009). Krisen medförde även att arbetslösheten i Sverige steg från 6 % 

till 9 % från 2008 till 2010 (Konjunkturinstitutet, 2010). Finanskrisen blev en skuldkris och 

sedan en eurokris. Anledningen till varför det skapades en eurokris var på grund av att vissa 

länder inom EU-samarbetet hade en osäker framtida betalningsförmåga då många banker och 

stater investerat över nationsgränser. År 2010 uppstod en kritisk situation för Grekland, Irland 

och Portugal vilket kom att påverka hela EU och så även Sverige (Riksbanken, 2012).  

Eftersom att finanskrisen och eurokrisen skapades av bankers oansvariga agerande krävde 

många kunder att banker skulle driva sina affärer med en mer ansvarstagande finansiell strategi. 

Det gjorde att CSR-begreppet ökade inom bankbranschen efter finanskrisen och blev en lösning 

på det oansvariga sättet att skapa affärer. Den 1 januari 2008 kom regeringen med riktlinjer för 

extern rapportering för företag med statligt ägande. Det innebar att alla företag som var statligt 

ägda skulle hållbarhetsredovisa (Regeringen, 2008). När riktlinjerna trädde i kraft var Nordea 

ett företag som var delägt av staten och omfattades således av riktlinjerna.  

Ett resultat av finanskrisen var de många nya regleringarna som infördes i bankbranschen. 

Dessa nya regler återspeglas i bankernas årsrapporter (Stockenstrand & Nilsson 2017). 

Finanskrisen resulterade i flertalet EU-direktiv för banker och andra kreditinstitut. Ett av dessa 

EU-direktiv omfattade ett kapitalkrav för banker. Bankernas låga andel eget kapital i 

förhållande till övrig finansiering gjorde risken för konkurs verklig. Kapitalkravet skapades för 

att bankerna ska ha tillräckligt med kapital för att förebygga eventuella förluster som kan uppstå 

och på så sätt skapa obalans på finansmarknaden (Finansinspektionen, 2017). 

Dessa händelser tar vi med oss till analysen av empirin, studiens empiri presenteras nedan. 

4.2 Handelsbanken  

Handelsbanken grundades år 1871 och bedriver idag verksamhet i 25 länder. Banken är sedan 

1970-talet stark decentraliserad och ambitionen är att arbeta nära kunden genom lokala 

bankkontor. Handelsbankens mål är att ha bättre genomsnittslönsamhet än jämförbara banker 

(Handelsbankens årsredovisning, 2015; Handelsbanken, i korthet). 

 
Diagram 1: Fördelning mellan Shareholder value och CSR i Handelsbankens VD-ord. 

I diagram 1 syns hur fördelningen mellan diskurserna ser ut för respektive år i ordsökningen 

som gjordes på det empiriska materialet för Handelsbanken. I Handelsbanken kan vi se att det 

har skett ett skifte mellan diskurserna. Det är tydligt att Shareholder value-diskursen är 
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dominerande inledningsvis i vår studie och att det sedermera utjämnas innan CSR-diskursen 

blir dominerande. Nedan presenteras empirin för Handelsbanken som avser visa hur 

förändringen sett ut.  

“Vi har inte bara haft en högre lönsamhet än andra banker under lång tid. Under de senaste 10 åren 

har också vår vinsttillväxt varit väsentligt högre. Under det senaste decenniet har vi ökat vinsten per 

aktie med nästan 11% per år rensat för engångsposter. Det är väsentligt högre än  

någon annan storbank.” (Handelsbanken årsredovisning 2000, s. 2) 

Så inleder Handelsbankens VD Arne Mårtensson VD-ordet från 2000. Sett till hur Shareholder 

value definieras anser vi att det inledande citatet klassas som Shareholder value-inriktat då 

Handelsbanken har valt att använda sig av begreppen vinst, aktie och lönsamhet som är en del 

av Shareholder value-perspektivet. Vidare förklaras det i VD-ordet att antalet anställda har 

minskat, vilket är en effektiviseringsåtgärd inom organisationen som också anses vara 

Shareholder value-inriktat. 

“Antalet anställda i den svenska kontorsrörelsen sjönk under 2000 med 4%. Det var andra året  

i rad antalet anställda sjönk.” (Handelsbanken årsredovisning 2000, s. 3) 

Ett annat sätt att effektivisera organisationen, och på så sätt öka avkastningen, är genom att 

förvärva andra organisationer. Handelsbanken har under slutet av år 2000 förvärvat tjänste-

pensionsbolaget SPP Liv.  

“Vår svagaste punkt var tjänstepension. Här var vår marknadsandel bara 3%. Därför var vi 

intresserade av att köpa SPP Liv som är störst i Sverige på tjänstepension med 33% av  

marknaden.” (Handelsbanken årsredovisning 2000, s. 6) 

Att Handelsbankens VD-ord år 2000 är Shareholder value-orienterat råder det ingen tvekan 

om. Banken väljer att lyfta fram lönsamhet, att de har avskedat folk och genomfört förvärv 

vilket är exempel som visar att Handelsbanken arbetar efter Shareholder value-principen. Ett 

ytterligare exempel som påvisar detta är när Handelsbanken beskriver bästa sättet att driva 

företag på.  

“Den som tror på marknadsekonomi tror att företag drivs bäst – för samhället och för kunderna – 

om de drivs i vinstsyfte. Bolag som drivs i vinstsyfte blir effektivare, bättre genomlysta och 

marknadsanpassade. Man får pressen på sig genom ägare som kräver avkastning  

på sitt kapital.” (Handelsbanken årsredovisning 2000, s. 5) 

I VD-ordet från 2001 fortsätter Handelsbanken följa Shareholder value-principen. Det är tydligt 

att Handelsbanken utformar VD-orden med ett mål att framhäva delar som exempelvis 

effektivitet, lönsamhet, vinst, förvärv och fusioner vilket är begrepp som finns med i diskurs-

nätet för Shareholder value.  

“Genom förvärvet av danska Midtbank fullbordade vi första fasen av vår nordiska strategi. Vi är 

 nu tillräckligt stora i Sverige, Norge, Finland och Danmark för att kunna betjäna alla  

kunder, både företag och hushåll, med alla de produkter de efterfrågar.”  

(Handelsbankens årsredovisning 2001, s. 6) 

“Även om vår grundläggande strategi är organisk tillväxt, så har vi under det gångna decenniet 

också gjort en serie förvärv. Av de 87 kontor som vi har utanför Sverige idag har 34 tillkommit 

genom köp och 53 har vi öppnat själva.” (Handelsbankens årsredovisning 2001, s. 7) 

Ett annat exempel på att Handelsbanken arbetar efter Shareholder value-principen i början av 

2000-talet är framställningen av Handelsbankens företagsmål som är återkommande i 

organisationens VD-ord, här i ett citat från 2001.  
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“2001 blev det trettionde året i följd som Handelsbanken kunde glädja sina aktieägare med att 

uppnå sitt företagsmål - att ha högre avkastning än genomsnittet av konkurrenterna.” 

(Handelsbankens årsredovisning 2001, s. 3) 

Även 2001 års VD-ord riktades mot aktieägarna. Shareholder value-principen är tydligt 

dominerande över en längre tidsperiod. I VD-ordet från 2002 och 2003 fortsätter 

Handelsbanken att betona vikten av lönsamhet. När Handelsbanken presenterar sitt arbete med 

nöjdhet bland kunder och aktieägare sammanvävs det med en ökad lönsamhet och avkastning, 

vilket anses vara Shareholder value-orienterat. Genomgående framhävs Handelsbankens vilja 

att öka lönsamheten. Ett tydligt exempel på detta är citatet nedan.  

“En stor volym är inte viktigt i sig. Lönsamhet – lönsamhet så fort som möjligt – är vad  

som är viktigt.” (Handelsbankens årsredovisning 2002, s. 5) 

Hög lönsamhet och avkastning till aktieägarna är kärnan i Shareholder value-principen. 

Handelsbanken lyfter fram sitt Shareholder value-arbete även i VD-ordet från 2003, där 

Handelsbanken fokuserar på lönsamhetsfrågan i samband med konstadseffektivisering. Därför 

kodas lönsamhet som Shareholder value-inriktat i detta citat. 

“Marknadsandelar är inte något mål för oss. Lönsamhet är. Lönsamhet nås genom att ha lägre 

kostnader och nöjdare kunder.” (Handelsbankens årsredovisning 2003, s. 4) 

2003 var det år då SPP Liv började ge ett positivt bidrag till Handelsbanken. SPP Liv var då ett 

ömsesidigt bolag men Handelsbanken hade som mål att ombilda det till ett vinstdrivande bolag. 

Diskussionen om SPP Liv och ombildningen till ett vinstdrivande bolag utgjorde stora delar av 

VD-ordet 2003.   

“I ett vinstdrivande bolag kan en ägare investera, eftersom ägaren kan ta ut en vinst, om 

investeringen bär frukt. Då blir det värt att investera.”  

(Handelsbankens årsredovisning, 2003, s. 5) 

Från år 2000 till 2003 har VD-orden haft samma uppbyggnad och inriktning. Handelsbanken 

informerar om de förvärv som gjorts och framhäver lönsamhet. Under de fyra inledande åren 

kan vi inte urskilja något specifik skillnad mellan VD-ordet. Dessa VD-ord anses alla vara 

skrivna efter Shareholder value-principen. 

Det första inslaget av CSR-diskursen som identifieras finns i Handelsbankens VD-ord från 

2004. Detta var i samband med att flodvågskatastrofen i Sydostasien inträffade, där många 

svenskar drabbades2. Vi har valt att koda citatet nedan som en del av CSR-diskursen eftersom 

Handelsbanken valde att skänka pengar till katastrofarbetet. Att skänka pengar till välgörenhet 

är en del av diskursnätet för CSR-principen.  

“Det är Handelsbankens princip att inte ge bidrag till välgörenhet. Visserligen kan vår balans- 

räkning se stor ut, men inte en krona är vår ju vår egen. De tillhör våra insättare och våra 

aktieägare [...] Till katastrofen i Asien har banken centralt skänkt 2,5 miljoner kronor.  

Hälften till akut katastrofhjälp, hälften till den långsiktiga återuppbyggnaden i den  

drabbade regionen. Dessutom har på regional och lokal nivå skänkts ytterligare 

 över en miljon kronor.” (Handelsbankens årsredovisning 2004, s. 5) 

Utöver inslaget om att skänka pengar till välgörenhet är 2004 års VD-ord Shareholder value-

inriktat. Under år 2004 röstades det bland annat för att ombilda SPP Liv till ett vinstdrivande 

                                                 
2
 Flodvågskatastrofen inträffade den 26 december 2004 i Sydostasien. Runt 230.000 människor blev offer för 

tsunamin, däribland 543 stycken svenskar (Dagens Nyheter, 2008).  
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bolag. Handelsbanken fortsätter att lyfta de förvärv som de har gjort och presentera deras 

tillväxtarbete för att öka lönsamheten.  

“Under året förvärvades XACT Fonder, som är dominerande i Norden på börshandlade fonder, 

ETFs. Det är en av världens snabbast växande finansiella produkter.” 

(Handelsbanken årsredovisning 2004, s. 5) 

Sammanfattar vi VD-ordet från 2004 och även år 2005 kan vi se att VD-orden är de sista som 

är enbart Shareholder value-inriktade. I 2005 års VD-ord lyfts även ombildningen om SPP Liv, 

expandering i omvärlden och att kundnöjdhet ökar tillväxten. 2006 skiftade Handelsbanken VD 

till Pär Boman, vid skiftet av VD kommer det in allt tydligare CSR-influenser i VD-orden och 

Handelsbanken utökar sitt fokus mot kunder och kundnöjdhet istället för enbart aktieägare som 

det tidigare var.  

“Jag är övertygad om att det finns ett direkt samband mellan vår förmåga att tjäna pengar och 

det faktum att vi, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och dess motsvarighet i de  

övriga nordiska länderna, har de mest nöjda kunderna i Norden.” 

 (Handelsbankens årsredovisning, 2006, s. 4)  

Kundnöjdhet anses vara CSR-inriktat då det innefattar en klart större del av Handelsbankens 

intressenter än endast aktieägarna. Dock kan vi fortfarande se att Handelsbanken inte har 

frångått Shareholder value-principen eftersom att de tydliggör att de använder kundnöjdhet för 

att gå med vinst och öka den ekonomiska tillväxten. Detta motsägs däremot i citatet nedan där 

VD Pär Boman, i samma VD-ord, säger att Handelsbankens arbetssätt inte utgår ifrån att gå 

med vinst eller leva upp till organisationens mål.  

“Vårt råd till kunden utgår alltid från dennes förutsättningar, riskbenägenhet och mål – inte våra 

mål, marginaler eller bankens egen vinning […] För vi är övertygade om att driva bank inte  

bara kan handla om att vilja tjäna pengar. Detta måste också kombineras med en vilja  

att tjäna människor.” (Handelsbankens årsredovisning 2006, s. 4) 

2007 kännetecknas av en kamp mellan Shareholder value och CSR precis som år 2006. VD-

ordet 2007 inleds med att lyfta Handelsbankens totala räntabilitet och försäljningen av SPP Liv, 

vilket anses vara Shareholder value-inriktat.  

“Räntabiliteten för bankens totala verksamhet uppgick till 23,3% (20,9), vilket inkluderar den 

realisationsvinst på 4,1 mdkr banken gjorde vid försäljningen av SPP.”  

(Handelsbankens årsredovisning 2007, s. 3) 

I VD-ordet 2007 berättar även Handelsbanken att de har gjort fler affärer än någonsin tidigare 

och att man under året har öppnat flertalet nya kontor vilket skapade både arbetsmöjligheter 

och högre kundnöjdhet.  

“Under 2007 gjorde vi fler affärer än någonsin [...] Vår affär tar utgångspunkt i det lokala mötet 

med kunden. Det ter sig då helt naturligt att öppna nya kontor på orter och platser där vi inte 

tidigare varit verksamma. Det har vi gjort med stor framgång under 2007 och sammantaget 

öppnade vi 46 nya kontor.” (Handelsbankens årsredovisning 2007, s. 3) 

I 2008 års VD-ord kan vi för första gången läsa om den globala finanskris som spreds över 

världen. Under en längre period kan vi se hur finanskrisen avspeglar sig i Handelsbankens VD-

ord i och med att det skapats en finansiell oro på marknaden. Innehållet i VD-orden från 2008 

och 2009 präglas av att Handelsbanken vill skapa trygghet för bankens intressenter, framförallt 

för kunder och aktieägare.  

“I oroliga tider, då börser och konjunkturer viker, brukar också kundernas förtroende för sin  

bank minska. Handelsbankens nöjdkund-index däremot, ökade både bland privat- och  

företagskunder under 2008.” (Handelsbankens årsredovisning, 2008, s. 3) 
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“Finanskrisen är nu inne på sitt fjärde år. År 2009 har präglats av både finanskris 

 och lågkonjunktur. Under denna period har Handelsbanken haft förmåga att  

både växa, öka kundnöjdheten och stärka balansräkningen.” 

 (Handelsbankens årsredovisning, 2009, s. 2) 

Citatet nedan exemplifierar hur Handelsbanken under både 2008 och 2009 arbetar efter främst 

Shareholder value-principen, där de lyfter fram sitt arbete för att effektivisera organisationen.  

“Vi stärkte kapitalet genom att minska kapitalbindningen i tillgångar som inte var direkt hänförliga 

till vår kärnaffär. Bland annat så avvecklade vi vår obligationshandel i USA under andra halvåret 

2007 och början av 2008. Försäljningen av SPP bidrog till både minskad kapitalbindning och en 

realisationsvinst om 4,1 miljarder kronor.” (Handelsbankens årsredovisning, 2009, s. 3) 

I VD-orden från 2010 till 2012 framhäver Handelsbanken att marknaden fortfarande präglas av 

oro sedan finanskrisen. 2010 börjar Handelsbanken fokusera på att öka sin tillväxt och 

avkastning. Under denna tidsperiod finns både Shareholder value och CSR-principen med i 

Handelsbankens VD-ord där de fokuserat på tillväxt, avkastning, kundnöjdhet och jämställdhet. 

“Eget kapital växte under året med 5,3 miljarder kronor till 88,4 miljarder kronor efter lämnad 

utdelning om 4 988 miljoner kronor. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet, inklusive 

lämnade utdelningar och återköp, vuxit med i genomsnitt 15 procent per år [...] Under denna 

femårsperiod har utdelning lämnats varje år, totalt 27,4 miljarder kronor.”  

(Handelsbankens årsredovisning, 2010, s. 3) 

Handelsbanken växer främst genom att öppna kontor på orter där banken inte tidigare varit 

verksam. På så sätt växer Handelsbanken kontor för kontor, kund för kund. Denna organiska 

tillväxtmodell har visat sig fungera på allt fler orter och i allt fler länder.” 

(Handelsbankens årsredovisning, 2011, s. 6) 

Under 2011 fortsätter Handelsbanken att lyfta sitt tillväxtarbete samtidigt som de både har med 

influenser av Shareholder value och CSR som tidigare år. I VD-ordet från 2011 kan vi läsa om 

Handelsbankens jämställdhetsarbete vilket utgör en del i diskursnätet för CSR.  

“På ett område är jag dock särskilt otålig vad det gäller hastigheten på förbättringsarbetet; 

jämställdhet. Jag skulle önska att det gick ännu snabbare att ta tillvara den fulla potential vi har i 

banken – det gör vi inte så länge alla skickliga kvinnor inte får de möjligheter de förtjänar. Vårt 

arbete med utbildning, kartläggning och olika åtgärder för att lyfta fram kvinnor måste fortsätta, 

helst också öka takten”. (Handelsbankens årsredovisning, 2011, s. 8) 

Handelsbanken kombinerar fortfarande Shareholder value-diskursen och CSR-diskursen under 

år 2011 och 2012. De lyfter fortfarande fram sitt arbete för nöjda kunder och aktieägare samt 

tillväxtarbete.  

“Det helt avgörande för vår tillväxt är förmågan att över lång tid få och bibehålla nöjda kunder.  

Vi ligger även i år i topp på alla våra hemmamarknader i de mätningarna av nöjd kund som görs av 

det oberoende institutet SKI/EPSI. Nöjda kunder gör fler affärer med oss.”  

(Handelsbankens årsredovisning, 2012, s. 4) 

“Tittar vi på de senaste fem åren, onekligen en ovanligt turbulent period, så har Handelsbanken 

genererat ett ökat aktieägarvärde på cirka 12 miljarder kronor, när vi summerar börsvärdet, 

utdelningar och återköp.” (Handelsbankens årsredovisning, 2011, s. 6) 

“Utgångsläget är gott för fortsatt utveckling och tillväxt av banken. Vi prioriterar organisk tillväxt i 

form av bredare produktprogram till fler kunder genom fler kontor på fler marknader. Detta hindrar 

inte att vi är öppna för kompletterande förvärv om dessa är av en karaktär att de kan rymmas inom 

vår affärsidé och företagskultur.” (Handelsbankens årsredovisning, 2012, s. 6) 
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I VD-ordet från 2013 inleder Handelsbanken med att rikta sig mot sina aktieägare och kunder, 

precis som de tidigare åren som vi har studerat. Skillnaden kommer dock efter det inledande 

stycket då VD-ordet skiftar till att bli betydligt mer CSR-inriktat än tidigare. 

“Stabila, långsiktiga ägare ger en långsiktig, stabil bank. Handelsbanken har, under lång tid, 

skapat betydande värde för sina aktieägare. Under en lång rad år har Handelsbankens egna 

kapital vuxit med i genomsnitt 15 procent per år, lämnad utdelning medräknad. Vi har inte  

bett våra aktieägare om nytt kapital och inte heller tagit statligt stöd.”  

(Handelsbankens årsredovisning, 2013, s. 4) 

“LÅNG TRADITION AV HÅLLBARHET - Att vara finansiellt stabil är inte enbart en affärsnytta, 

för våra kunder och oss – utan också ett sätt att ta ansvar i det samhälle banken verkar. Vi växer i den 

takt våra kunder växer, vi bygger på lång sikt och med låg risktolerans. På så sätt undviker vi att 

utsätta samhället för onödiga påfrestningar, bland annat i form av statliga stödåtgärder. 

   Hållbarhet, ansvarsfullt företagande och socialt ansvar finns också djupt förankrat i 

Handelsbankens kultur och arbetssätt. Utöver våra interna styrdokument och riktlinjer, som vägleder 

oss i vårt agerande inom Handelsbanken, är banken också ansluten till de frivilliga initiativen Global 

Compact och Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), som båda är FN-initiativ riktade till 

företag. Handelsbanken stödjer fortsatt dessa initiativ som är i linje med de värderingar och principer 

som redan råder inom Handelsbanken.” (Handelsbankens årsredovisning 2013, s. 5) 

Detta VD-ord anses visa på att Handelsbanken skiftat till att vara CSR-inriktade, eller 

åtminstone framställer sig vara det. Det andra citatet ovan, där vi även valt att ta med rubriken, 

är det första avsnittet i Handelsbankens VD-ord som tydliggör Handelsbankens hållbarhets-

arbete. Handelsbanken säger sig ha arbetat med hållbarhet sen en längre tid, vilket inte tidigare 

synts i VD-orden som studerats. Vi har tidigare sett exempel på CSR-diskursen men inget om 

just hållbarhet. I VD-ordet från 2013 lyfter de även fram jämställdhet i citaten nedan.  

“Vårt arbete med jämställdhet har belönats med fina priser, men där återstår ännu mycket att göra 

– inte minst i våra medarbetares vardag. Vi ska också bredda vår rekryteringsbas, inte bara för att 

få in nya sorters kompetenser för att möta nya sorters utmaningar – utan också vad gäller mångfald, 

så att vi ännu lite mer blir en bank vars medarbetare speglar det samhälle där vi verkar.” 

(Handelsbankens årsredovisning, 2013, s. 5) 

Det var under 2013 som Handelsbankens genomgick ett skifte till att vara en CSR-orienterad 

organisation. VD-orden från 2013 och framåt har Handelsbanken en CSR-inriktning. Vi kan 

även se att Handelsbanken har vissa inslag av Shareholder value i VD-orden från 2013 och 

framåt vilket exemplifieras i citatet nedan.   

“Handelsbanken har, under lång tid, skapat värde för sina aktieägare. Under en lång rad år har 

Handelsbankens egna kapital vuxit med i genomsnitt 15 procent per år, lämnad utdelning 

medräknad.” (Handelsbankens årsredovisning, 2014, s. 4) 

I VD-ordet från 2014 väljer Handelsbanken att lyfta fram sitt CSR-arbete och hur de arbetar 

utifrån initiativ som är inriktade på hållbarhetsarbete. Här beskriver de även att hållbarhets-

arbetet är djupt förankrat i arbetssättet och kulturen.  

“Vår starka lokala förankring gör att det är en naturlig del av vår vardag att arbeta med hållbarhet. 

Man vill ju ta ansvar för den bygd man bor och arbetar i. Därför är hållbarhet och ansvarsfullt 

företagande djupt förankrat i Handelsbankens kultur och arbetssätt.”  

(Handelsbankens årsredovisning, 2014, s. 5) 

“Utöver våra interna styrdokument och riktlinjer, som vägleder oss i vårt agerande inom Handels- 

banken, är banken också ansluten till de frivilliga initiativen Global Compact och Principer för 

ansvarsfulla investeringar (PRI), som båda är FN-initiativ riktade till företag. Handelsbanken 

stödjer fortsatt dessa initiativ som är i linje med de värderingar och principer som redan råder  

inom Handelsbanken.” (Handelsbankens årsredovisning, 2014, s. 5) 



29 

 

Även i det avslutade VD-ordet lyfter Handelsbanken fram hållbarhetsarbetet som en viktig del 

i organisationen. I detta VD-ord lyfts initiativet PRI fram, hur Handelsbankens decentraliserade 

arbetssätt underlättar att arbeta hållbart samt hur de har skapat tillväxt under året.  

“Under 144 år har Handelsbanken vuxit och utvecklats; kund för kund, affär för affär och kontor för 

kontor. 2015 var ett nytt år i raden. Vi växte, vi utvecklade banken – och vi gjorde bra affärer: vi 

gjorde det med kontroll på kostnaderna, samtidigt som vi fick fler och ännu nöjdare kunder. På så 

sätt skapade vi värde för våra aktieägare.” (Handelsbankens årsredovisning, 2015, s. 4) 

“Vi är också övertygade om att hållbarhet, långsiktig tillväxt och aktieägarevärde bara kan 

åstadkommas om banken arbetar långsiktigt för våra kunder – och för samhället som helhet.  

Därför kommer vi fortsätta placera vårt arbete med hållbarhet högt på agendan.”  

(Handelsbankens årsredovisning, 2015, s. 5) 

I Handelsbankens avslutande VD-ord för denna studie har Handelsbanken inslag av 

Shareholder value, där de bland annat lyfter att de under året har skapat värde för sina 

aktieägare. Men detta VD-ord klassas ändock som CSR-dominernade då de övervägande 

beskriver sitt hållbarhetsarbete. Nedan presenteras empirin för Nordea.  

4.3 Nordea 

Nordea grundades genom sammanslagning av svenska Nordbanken, finska Merita Bank, 

danska Unibank samt norska Christiania Bank og Kreditkasse. Idag är bankerna i Finland, 

Danmark och Norge filialer till det svenska moderbolag Nordea Bank AB (Nordea, vår historia, 

2017; Nordea, våra marknader, 2017). 

 
Diagram 2: Fördelning mellan Shareholder value och CSR i Nordeas VD-ord. 

I diagram 2 visas resultatet av ordsökningen av Nordeas VD-ord. Shareholder value-principen 

är i början av den granskade tidsperioden klart dominerande. Successivt sker det en utjämning 

mellan diskurserna även om Shareholder value var den ledande diskursen fram till 2009 enligt 

ordsökningen. Den stora förändringen sker 2013 då CSR-diskursen blir kraftigt dominerande, 

vilket den fortsätter vara de två avslutande åren. Nedan presenteras empirin från Nordeas VD-

ord som visar hur förändringen sett ut.   

Det inledande VD-ordet 2000 är ett Shareholder value-orienterat VD-ord. Under 2000 bytte 

Nordic Baltic Holding (NBH) namn till Nordea som var det ledande företaget inom den 

finansiella sektorn i Norden. Nordeas dåvarande VD Hans Dalborg inleder VD-ordet 2000 med 

att lyfta fram de strukturella förändringar som skedde i Nordea. Strukturella förändringar anses 

vara Shareholder value-orienterat baserat på diskursnätet.  
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“Omfattande strukturella förändringar och samgåenden, fortsatt fokusering av affärsverksamheten 

och tillväxt inom strategiska områden skapade värde för aktieägarna och förbättrad kund- och 

medarbetarnöjdhet.” (Nordeas årsredovisning 2000, s. 6) 

Shareholder value-inriktningen fortsätter i VD ordet 2001 och 2002. Under denna tid bytte 

Nordea VD två gånger, 2001 leddes Nordea av VD Thorleif Krarup och 2002 tillträdde VD 

Lars G Nordström. Shareholder value-inriktningen framhävs eftersom Nordea har fokus på 

aktieägarvärde genom att framhäva aktieägarna, effektivitet och avkastningen i VD-orden.  

 “Kraven på aktieägarvärde fortsätter öka.” (Nordeas sammandrag 2001, s. 3) 

“I det rådande ekonomiska klimatet kommer lönsamhet och kapitaleffektivitet före tillväxt och en 

ökad kostnadseffektivitet har högsta prioritet.” (Nordeas sammandrag 2002, s. 3) 

Nordea genomförde olika strukturella förändringar genom att förvärva och avyttra andra bolag 

samt förändra sin målsättning. Nordea införde arbetsorden fokus, snabbhet och prestation i 

arbetssättet för att förändra sitt prioriteringsarbete.   

“Vi fortsatte att växa genom strategiska förvärv i Polen och framförallt i Sverige genom  

förvärvet av Postgirot Bank.” (Nordeas sammandrag 2001, s. 3) 

“Efter en utvärdering av strukturen fattades beslut om ytterligare integration av närliggande  

affärsområden samt avyttring av produktionsdelen av skadeförsärkingsrörelsen.”  

(Nordeas sammandrag 2001, s. 5) 

“För att anpassa oss efter de aktuella marknadsförhållandena har vi reviderat några av våra 

övergripande finansiella mål: Avkastningen på eget kapital ska från 2004 vara över 15 procent. 

Kostnaderna ska under 2003 och 2004 hållas på samma nivå som under 2002.”  

(Nordeas sammandrag 2002, s. 4) 

2003 var ett år som för Nordea har innebar en del förändringar i och med den nya målsättningen 

som sattes 2002. VD-ordet är även detta Shareholder value-inriktat då Nordea främst väljer att 

lyfta fram sitt effektivitetsarbete. Nordea beskriver i VD-ordet 2003 att det rådde en allmän 

besvikelse bland Nordeas aktieägare och övriga placerare och att det var därför som de valde 

att göra förändringar i organisationen (Nordeas sammandrag, 2003).  

Vår kapitaleffektivitet har stärkts genom försäljning av fastigheter och andra tillgångar utanför 

kärnverksamheten [...] Detta har gjort oss i stånd att börja köpa egna aktier och föreslå en 

 ökad utdelning per aktie. (Nordeas sammandrag 2003, s. 4) 

Inledande i VD-ordet från 2004 framställer Nordea att de har levererat enligt sina prioriteringar 

och mål som tidigare sattes upp. 2004 års VD-ord fortsätter i samma riktning som VD-orden 

från 2000 och framåt, med fokus på Shareholder value-principen.  

“Mot bakgrund av det förbättrade resultatet och i enlighet med vår utdelningspolicy föreslår 

styrelsen en utdelning per aktie på 0,28 euro för 2004 – 12 procent högre än förra året.”  

(Nordeas sammandrag 2004, s. 3).  

“Vårt mål är att öka avkastningen på eget kapital - successivt - till samma nivå som de bästa 

jämförbara bankerna, genom tillväxt i intäkterna och fortsatt oförändrade kostnader och  

genom att återföra överskottskapital till aktieägarna [...] Vi har höjt målet för avkastning på eget 

kapital med 3 procentenheter.” (Nordeas sammandrag 2004, s. 4f) 

Enligt Lars G Nordström var 2005 det hittills bästa året för Nordea. Samtliga affärsområden 

redovisade ett rekordresultat. I detta VD-ord kan vi läsa om Nordeas tillväxtarbete. Nordea har 

genomgått tre olika faser sedan år 2002, den första var stabilitetsfasen, den andra lönsamhets-

fasen och nu befinner de sig i tillväxtfasen (Nordeas årsredovisning, 2005).  
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“En stark organisk tillväxt bidrog till att intäkterna ökade med 7 procent trots fortsatt kraftig 

marginalpress. Kostnaderna var oförändrade trots avsevärt högre aktivitetsnivå och  

betydligt större affärsvolymer.” (Nordea årsredovisning 2005, s. 4) 

Trots bankens arbete med tillväxt så framhåller de fortfarande vikten av avkastning på eget 

kapital, vilket anses vara Shareholder value-orienterat utifrån på definitionen av Shareholder 

value i referensramen.  

“Målsättningen för 2005 var att nå en avkastning på eget kapital på 15 procent. Från 2007 är 

målsättningen 17 procent, eller att ligga i linje med de främsta nordiska bankerna. Under  

2005 levererade vi en avkastning på eget kapital på 18 procent – alltså överträffar  

vi redan nu målet för 2007.” (Nordea årsredovisning 2005, s. 4) 

VD-ordet från 2006 är Lars G Nordströms sista VD-ord. I VD-ordet väljer han att se tillbaka 

på hans tid som VD för Nordea (2002-2006). VD-ordet för 2006 är därför svårt att koda utifrån 

bolagsstyrningsprinciperna. I VD-ordet för 2007 har Christian Clausen tillträtt som VD. 

Christians samtliga VD-ord inleds med “Bästa aktieägare”, vilket visar att han riktar sig mot 

aktieägarna. Vidare i VD-ordet lyfts Nordeas nya vision och arbetssätt fram.  

 

“Nordeas nya vision är att vara ”den ledande nordiska banken, erkänd för sina medarbetare, som 

skapar betydande värde för kunder och aktieägare”. Den understryker att människorna är vår 

viktigaste tillgång, att det är de som gör skillnaden för Nordea. Produkter och system kan 

kopieras, men människor är unika. Visionen skärper också fokuseringen på  

kunder och aktieägare.” (Nordeas sammandrag 2007, s. 5) 

Visionen betonar både värde för kunder och aktieägare, vilket innehåller nodalpunkter för båda 

diskurserna. VD-orden från 2008 och 2009 handlar i stor utsträckning om finanskrisen. Nordea 

försöker i dessa VD-ord kommunicera en trygghet till bankens intressenter, vilket citaten nedan 

visar. 

“I prioriteringen av kostnads-, risk- och kapitalhantering ingår att accelerera de pågående 

effektivitetssatsningarna, inte minst i kontorsrörelsen, och en allmän trimning av personalstyrkan 

motsvarande en personalminskning på 2 procent under 2009.” (Nordeas årsredovisning 2008, s. 7) 

“På grund av den extremt osäkra finansiella och ekonomiska utvecklingen valde Nordea i slutet av 

2008 en ”mitt på vägen”-inriktning i verkställandet av strategin för organisk tillväxt. Inför  

2009 drog vi ner på kapaciteten och inledde en anpassning av organisationens storlek.”  

(Nordeas årsredovisning 2009, s. 6) 

“Antalet anställda minskade med 3 procent netto under året, exklusive Fionia Bank. Samtidigt 

anställde Nordea 1 675 nya medarbetare för att driva kundaktiviteter och kombinera effektivitets-

vinster med nya kompetenser och perspektiv i organisationen.”  

(Nordeas årsredovisning 2009, s. 6). 

Vår bedömning är att VD-orden från 2008 och 2009 fortsatt är Shareholder value-orienterade 

utifrån de citat vi valt att lyfta fram ovan. Banken väljer att kommunicera om effektivitets-

satsningar, anpassning av organisationens storlek och att antalet anställda har minskat för att 

effektivisera organisationen vilket anses vara Shareholder value-inriktat. Efter finanskrisen 

lyfter Nordea fram en organisatorisk genomgång i VD-ordet 2010, VD Christian Clausen 

fokuserar på tillväxt som en viktig del för att “accelerera ur krisen”. 

“För att sammanfatta: 2010 var ett viktigt år för Nordea. Vi inledde en rad tillväxtsatsningar som 

har börjat ge resultat, vi fick fler nya kunder, vi stärkte relationerna med våra befintliga kunder, och 

vi började anpassa vår balansräkning till det nya normala.” (Nordeas årsredovisning 2010, s. 3) 
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I VD-ordet 2011 är finanskrisen över och kan vi se influenser av både Shareholder value och 

CSR, nedan följer exempel på båda diskurserna. Detta är första gången i Nordeas VD-ord som 

vi kunde identifiera influenser av båda diskurserna.  

“För att öka fokuseringen på affärerna, höja lönsamheten och förbli en av Europas toppbanker har 

vi ersatt de tidigare tre finansiella målen med ett enda: att nå en avkastning på eget kapital, ROE, 

på 15 procent i en normaliserad makroekonomisk omgivning med högre räntor och ett kapitalkrav 

på 11 procent [...] Kostnadseffektivitet är avgörande för att nå en högre ROE [...] Under hösten 

vidtog vi en rad åtgärder för att minska kostnaderna. Bland annat initierades en  

minskning av antalet medarbetare med 2 000. Samtidigt planerar vi nya  

effektiveringsåtgärder.” (Nordeas årsredovisning 2011, s. 8). 

“Eftersom vi är den enda banken i norra Europa som klassats som systemviktig har vi ett särskilt 

ansvar, inte bara för våra kunder utan också för våra samhällen. Vi ska vara en buffert vid 

recessioner och bidra till utveckling och tillväxt. Nordeas mission är att göra det möjligt.  

Vi vill bidra till framtiden”. (Nordeas årsredovisning 2011, s. 9) 

Citatet ovan är det första exemplet av CSR-diskursen i Nordeas VD-ord. I VD-ordet från 2012 

bekräftas den utjämning mellan diskurserna som egentligen påbörjades i föregående VD-ord 

från 2011. Det finns exempel på båda diskurserna i VD-ordet.  

“Utöver den traditionella långivningen hjälpte vi många företag att finansiera investeringar och 

skapa nya arbetstillfällen.” (Nordeas årsredovisning 2012, s. 2). 

“Under 2011 vidtogs åtgärder för att säkerställa kostnadseffektivitet och nå målet om oförändrade 

kostnader i koncernen. Kostnadstak infördes för varje enhet i banken. Antalet anställda minskades, 

huvudsakligen genom frivilliga överenskommelser” (Nordeas årsredovisning 2012, s. 3) 

“Nordeas relationsstrategi utgår från vår viktigaste värdering – att skapa positiva kundupplevelser. 

Det kan bara uppnås om alla i Nordea alltid gör sitt yttersta för varje kund.”  

 (Nordeas årsredovisning 2012, s. 3) 

Det som vi kan se är att Nordea från och med 2012 väljer att lyfta fram positiva kundupplevelser 

som en viktig värdering. Det ser vi som en del av CSR-diskursen då det är en del av diskursnätet 

för CSR. Kundfokuset fortsätter i VD-orden 2013, som även det är CSR-orienterat. CSR-

diskursen har tagit över och endast med få resultatbaserade inslag syns Shareholder value-

diskursen. 

“Vi strävar efter att förstå våra kunders behov och hjälpa dem att förverkliga sina ambitioner. Detta 

är kärnan i vår relationsstrategi – att säkerställa finansiell trygghet för våra kunder, vilket ger 

nöjda kunder och starkare, långsiktiga relationer. Starkare relationer bidrar i sin tur till  

minskad risk för banken.” (Nordeas årsredovisning 2013, s. 8) 

“Vårt tydliga kundfokus och relationsstrategin förblir vår ledstjärna i arbetet med att bli  

framtidens relationsbank.” (Nordeas årsredovisning 2013, s. 9) 

Detta är exempel på CSR-diskursen för att de diskuterar om kunder och relationer som är en 

del av diskursnätet för CSR. Citaten visar att Nordea nu har övergått till att vara en organisation 

som arbetar efter en CSR-orienterad princip, vilket även bekräftas i efterföljande VD-ord från 

2014.  

“Under 2014 lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i  

sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och  

nya regelverk.” (Nordeas årsredovisning 2014, s. 8) 

“Som en viktig del av att säkra hållbar och stark avkastning för våra kunder arbetar vi kontinuerligt 

med att integrera bedömningar av frågor som rör miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) i 

våra placeringsbeslut.” (Nordeas årsredovisning 2014, s. 9) 
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I det sista citaten ovan skriver Nordea om sitt arbete om miljö och socialt ansvar. Nordea 

fortsätter att vara CSR-orienterade i sin kommunikation, vilket även stärks i VD-ordet från 

2015. 2015 byter även Nordea VD till Casper von Koskull och Nordea blir då mer CSR-

orienterade, vilket citaten nedan visar. Vi kan urskilja exempel som passar in på tecknen i 

diskursnätet för CSR.  

“Som en storbank har vi i många avseenden ett ansvar gentemot samhället, och därför är det viktigt 

att vi i vårt dagliga arbete fokuserar på frågor som rör miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. I 

december 2015 diskuterades de växande globala miljöproblemen vid COP21-mötet i Paris. Klimat-

förändringen hör till våra allra största risker, och att hantera en hör också till våra största 

ekonomiska möjligheter.” (Nordeas årsredovisning 2015, s. 5) 

“Min vision för framtidens Nordea är en bank som är individuellt anpassad och relevant för varje 

kund. En bank som når upp till vår ambition att ha de nöjdaste kunderna på alla våra marknader.  

Vi måste möta våra kunder både personligen och digitalt – på ett smidigt och enkelt sätt  

där vi utgår från deras önskemål.” (Nordeas årsredovisning 2015, s. 6) 

Nordeas avslutande VD-ord 2015 är CSR-orienterat med fokus på hållbarhetsarbete och 

samhällsengagemang. I nästa avsnitt presenteras empirin för SEB.  

4.4 SEB  

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en bank som drivs av viljan att skapa värde för 

kunderna och visionen är att leverera service i världsklass till bankens kunder. SEBs historia 

sträcker sig tillbaka så långt som 1856, då grundades Stockholms Enskilda Bank som sedermera 

kom att bli SEB (SEB, varför vi finns, vision och värderingar, 2012; SEB, vår historia, 2012). 

 
Diagram 3: Fördelning mellan Shareholder value och CSR i SEBs VD-ord. 

Diagram 3 visar, precis som de tidigare diagrammen ordsökningen på bankens VD-ord. 

Shareholder value är till en början den ledande diskursen under en längre tid hos SEB. Det sker 

sedan en utjämning mellan diskurserna, efter finanskrisen är dock Shareholder value återigen 

den ledande diskursen innan CSR tar över och är dominerande under studiens avslutande år 

enligt ordsökningen. Nedan förklaras det hur denna förändring har sett ut.  

Precis som de tidigare granskade bankerna inleder SEB med ett Shareholder value-orienterat 

VD-ord. SEB framställer sitt effektiviseringsarbete som ligger i att det har skett en försäljning 

av ett dotterbolag samt att SEB minskar antalet anställda.  

“Omstruktureringsprogrammet och försäljningen av dotterbolag har inneburit att antalet anställda 

minskat med cirka 660 personer och att kostnadsbasen minskat.” (SEB årsredovisning 2000, s. 3) 
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Förslaget om en fusion mellan SEB och Swedbank (dåvarande FöreningsSparbanken) var i allra 

högsta grad aktuellt under 2001, denna fusion genomfördes dock aldrig. 

“Den 22 februari 2001 tillkännagavs förslaget om samgående mellan SEB och Förenings- 

Sparbanken [...] EU-kommissionen ställde emellertid så hårda krav för att godkänna  

ett samgående att vi tillsammans beslutade oss för att dra tillbaka vår ansökan.” 

(SEB årsredovisning 2000, s. 3) 

Ser vi istället vidare till SEBs VD-ord från 2001 informerar dåvarande VD Lars H Thunell om 

genomförandet av ett kostnadseffektiviseringsprogram, som citatet nedan är en del av. Lars 

presenterar även “3C”, vilket står för Customer satisfaction, Cross-servicing och Cost 

efficiency. 3C lägger grunden för en långsiktig hög lönsamhet för SEB (SEB årsredovisning, 

2001).  

“Kostnaderna för den operativa verksamheten minskade, men samtidigt har vi tagit en del direkta 

kostnader för omstruktureringar i samband med det pågående kostnadsbesparingsprogrammet.” 

(SEB årsredovisning 2001, s. 3) 

VD-ordet från 2002 är fortsatt Shareholder value-orienterat där kostnadseffektiviserings-

programmet, som presenterades 2001, är fortsatt centralt.  

“Även om det mål för kostnadsreduktion som vi satte upp hösten 2001 har uppnåtts, kommer vi att 

fortsätta att effektivisera våra verksamheter [...] Vårt mål när det gäller kostnadseffektivitet  

är att nå en kostnads/intäktsrelation på 0,60 på lång sikt och 0,65 under 2004, förutsatt  

att marknadsläget förbättras något.” (SEB årsredovisning 2002, s. 5) 

Ser vi till VD-ordet från 2003 ser vi för första gången inslag av CSR-diskursen, trots detta är 

VD-ordet fortsatt Shareholder value-orienterat vilket gör att det är den ledande diskursen i VD-

ordet. Det som vi kan se från CSR-diskursen är följande citat.  

“Men utan våra medarbetare, deras engagemang och kompetens, är det svårt att nå någon högre 

grad av kundnöjdhet. Deras kompetens är nyckeln till kundernas förtroende, det handlar om  

att ge god service, utföra effektiva tjänster samt att ge bra rådgivning [...] Många av  

våra medarbetare har också ägnat tid och engagemang åt olika välgörenhets-  

och samhällsprojekt.” (SEBs årsredovisning 2003, s. 3) 

Att Shareholder value är den ledande diskursen bekräftas av citaten nedan som symboliserar 

VD-ordet bättre. CSR-citatet ovan är ett isolerat inslag i VD-ordet från 2003.   

“För aktieägarna är det dock till syvende och sist hög och uthållig lönsamhet som räknas. Tack vare 

ökad kundnöjdhet, ökade marknadsandelar, engagerade medarbetare och lägre kostnader har vi 

lyckats öka vårt resultat kvartal för kvartal trots en svag konjunktur på många områden.”  

(SEB årsredovisning 2003, s. 3)  

“Efter det att vi successivt förvärvade bankerna i Estland, Lettland och Litauen under tiden 1998–

2000 har de bidragit med ökande och starka resultat.” (SEB årsredovisning 2003, s. 3)  

VD-orden från 2004 är även det Shareholder value-orienterat, i citaten nedan ser vi hur SEB 

främst riktar sig mot aktieägarna.  

“Det gångna året var ett bra år för SEB och för aktieägarna.” (SEB årsredovisning 2004, s. 3) 

“Under året har vi stärkt vår nordiska ställning ytterligare genom förvärven av Eurocard och  

Codan Pension i Danmark.” (SEB årsredovisning 2004, s. 3) 

2005 bytte SEB VD för första gången under den period som vi undersöker. Annika Falkengren 

tillträdde som VD år 2005 och var sedan VD till mars 2017, således resterande delen av de VD-
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ord som studerats. Falkengrens första VD-ord från 2005 är Shareholder value-orienterat med 

fokus på de förvärv SEB gjorde.  

“Efter förvärvet av Privatbanken i Norge och öppnandet av ett bankkontor i Danmark finns nu SEB 

på plats inom det övre privatsegmentet i hela Norden.” (SEB årsredovisning 2005, s. 3) 

“De senaste åren har SEB skapat förutsättningar för ökad tillväxt genom flera förvärv i Norden  

och Östeuropa.” (SEB årsredovisning 2005, s. 3)  

Att SEB är en Shareholder value-orienterad organisation råder det ingen tvekan om, vilket 

citaten nedan visar på. I 2006 års VD-ord skriver SEB att det har varit ett starkt år för 

organisationen och dess aktieägare. Vidare pratar de även om en högkonjunktur, någonting som 

snabbt kom att förändras.  

“Föregående år var ett mycket bra år för SEB och dess aktieägare. I en omvärld präglad av en stark 

konjunktur med hög aktivitet på finansmarknaden och höga affärsvolymer nådde SEB sitt  

bästa resultat hittills.” (SEB årsredovisning 2006, s. 3) 

I VD-orden från 2006 och 2007 ligger fokus på att effektivisera organisationens tidigare 

förvärv, vilket SEB verkar lyckats med om man ser till citaten nedan.  

“SEB har expanderat avsevärt under de senaste tio åren. Nu är vi i ett läge då vi behöver 

konsolidera och tydligare fokusera våra ansträngningar.” (SEB årsredovisning 2006, s. 3) 

“Samtidigt med de senaste årens expansion med kraftig intäktsökning har vi i SEB sänkt 

kostnaderna, infört en mer effektiv organisation och höjt kvaliteten på våra  

produkterbjudanden.” (SEB årsredovisning 2007, s. 3) 

Finanskrisen lämnade spår även i SEBs VD-ord 2008 och 2009. Dessa VD-ord är klassificerade 

som Shareholder value-orienterade för att de ingående beskriver sitt resultatarbete.  

“2008 var ett år som präglades av global finansiell turbulens som saknar motstycke. Den 

förvärrades av den nedåtgående spiral av sjunkande förtroende som följde på Lehman Brothers-

konkursen i september. Trots dessa synnerligen svåra omständigheter lyckades 

SEB öka sina intäkter och nådde ett rörelseresultat på 12,5 miljarder kronor.”  

(SEB årsredovisning 2008, s. 3) 

“För att kunna stödja våra kunder liksom för att möta volatiliteten på marknaden tog vi en rad 

svåra beslut 2009 för att ytterligare stärka balansräkningen. Dessa beslut gällde nyemission, 

nedskärningar i personalstyrkan med 1 500 personer, nedskrivning av all goodwill i Baltikum  

och vår östeuropeiska verksamhet samt förlängning av löptiderna för bankens finansiering 

 på bekostnad av räntenettot.” (SEB årsredovisning 2009, s. 3) 

I VD-ordet från 2010 nämns inte längre den låga konjunktur som finanskrisen medförde, utan 

ekonomin är på väg att vända och SEB framställer istället långsiktig stabilitet för banken. I 

detta VD-ord börjar SEB kalla sig för relationsbanken då de tycker att kundrelationer ska 

prioriteras. VD-ordet för 2010 är till stora delar klassificerat som Shareholder value-orienterat 

men innehåller inslag av kundnöjdhetsarbetet som är en del av CSR-diskursen, därför bedömer 

vi att 2010 års VD-ord är en kombination av Shareholder value och CSR.  

“Under hela perioden har SEB:s prioriteringar och beslut inriktats på att trygga en långsiktig 

stabilitet i syfte att stödja våra kunder och flytta fram vår position som Relationsbanken.”  

 (SEB årsredovisning 2010, s. 3) 

“I Sverige utsågs SEB till årets affärsbank. Här har SEB också stärkt sin position bland mindre och 

medelstora företag och ökat marknadsandelen från 10 till 11 procent. I det mer positiva 

företagsklimatet var SEB nummer ett inom förvärvsrelaterade affärer i Sverige.”  

(SEB årsredovisning 2010, s. 3) 
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VD-ordet från 2011 är ett VD-ord som kombinerar kundnöjdhet, tillväxt och kostnads-

effektivisering. SEBs strategi, som vi kan se i första citaten nedan anser vi symboliserar detta 

bra. Den utjämning som kom i VD-ordet 2010 syns även i VD-ordet 2011. SEB satsar på 

kostnadseffektivitet som vi anser är är Shareholder value-inriktat, samtidigt satsar dem 

kunderna, som ska komma i “första rummet”, vilket vi anser vara CSR-inriktat eftersom banken 

då inte arbetar efter enbart efter avkastning utan faktiskt prioriterar kunderna.  

“SEB:s strategi ligger fast – kundfokus och tillväxt inom utvalda områden, fortsatt kostnads-

effektivitet och upprätthållen motståndskraft.” (SEB årsredovisning 2011, s. 3) 

“Därför har vi valt att agera utifrån två ledord – motståndskraft och flexibilitet. Vi ska ha en stark 

balansräkning och tillräckliga likviditetsreserver för att kunna finnas där som långsiktig finansiell 

partner för våra kunder oavsett väderlek. Vi ska ha flexibilitet att växa tillsammans med våra 

kunder.”  (SEB årsredovisning 2011, s. 3) 

2012 års VD-ord är likt VD-orden från 2010 och 2011 med fokus på kundnöjdhet och tillväxt. 

Detta anser vi var på att Shareholder value-diskursen får ett mindre utrymme i och med att SEB 

lyfter sitt arbete för kundnöjdhet.   

“Vi har ökat kostnadseffektiviteten genom att införa ett kostnadstak och på så vis minskat de 

underliggande kostnaderna.” (SEB årsredovisning 2012, s. 3) 

“Inom SEB tror vi att grunden för långsiktig lönsamhet är engagerade medarbetare som 

samarbetar, återanvänder väl beprövade recept och strävar mot en kontinuerlig förbättring –  

alltid med kunderna i första rummet.” (SEB årsredovisning 2012, s. 3) 

I de tre avslutande VD-orden från 2013, 2014 och 2015 bekräftas det som vi tidigare antytt, 

att det är en blandning mellan båda studiens diskurser med fokus på kundnöjdhet, långsiktig 

lönsamhet, resultat och expansion.  

“Vi har en attraktiv kundbas och vi arbetar för att förbättra kundnöjdheten. [...] Allt detta 

avspeglades i siffrorna för 2013 med ett rörelseresultat på 18,1 miljarder kronor och en  

räntabilitet på 13,1 procent. Vi står fast vid vår övertygelse om att hög kundlojalitet  

är grunden för långsiktig lönsamhet.” (SEB årsredovisning 2013, s. 3) 

“Inom SEB strävar vi efter att utveckla och investera i bättre kunderbjudanden baserat på  

vår fasta övertygelse att hög kundlojalitet är grunden för långsiktig lönsamhet.” 

(SEB årsredovisning 2014, s. 3) 

“Vi har investerat i en växande och aktiv kundbas. Vi har fortsatt växa inom vår kärnverksamhet i 

Norden och Tyskland, bland små och medelstora företag i Sverige och inom långsiktigt sparande. Vi 

har ökat kapital och kostnadseffektiviteten samtidigt som vi investerat mellan 1,5 och 2 miljarder 

kronor per år i förbättrade kundlösningar. För tre år sedan var vår ambition att nå en avkastning 

på eget kapital på 15 procent med en kärnprimärkapitalrelation på 13 procent. Sedan dess har 

kapitalkraven ökat och när vi nu av slutat planen har vi nått en avkastning på eget kapital på 12,9 

procent, exklusive engångseffekter, och en kärnprimärkapitalrelation på 18,8 procent.”  

(SEB årsredovisning 2015, s. 3) 

Vi anser att det inte sker tydlig övergång till CSR, vilket ordsökningen antyder att det ska 

göra. Utan det vi kan se är hur de två diskurserna är parallella i dessa VD-ord baserat på citaten 

ovan. Nedan presenteras empirin för Swedbank.   

4.5 Swedbank  

Swedbank grundades av en sammanslagning mellan Sparbanken och Föreningsbanken. 

Föreningsbanken representerade en stor del av Sveriges jordbruksbönder och bildades som 

Jordbrukskassan redan 1915. Swedbank består av banker med anor över 100 år tillbaka i tiden. 
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1997 bildades FöreningsSparbanken, som sedan 2006 går under namnet Swedbank. Swedbank 

syftar att ”främja en sund och hållbar ekonomi för hushåll och företag” och säger sig arbeta 

hårt för att utveckla långa och nära relationer med sina kunder (Swedbanks årsredovisning 

2015; Swedbank, bankens historia).  

 
Diagram 4: Fördelning mellan Shareholder value och CSR i Swedbanks VD-ord. 

I diagram 4 visas resultatet av ordsökningen på Swedbanks VD-ord. Här syns en tydlig skillnad 

mot de andra bankernas VD-ord, då CSR-diskursen inledningsvis är dominerande. Sedan 

svänger VD-orden över och blir Shareholder value-inriktade enlig ordsökningen. Från och med 

2009 blir CSR på nytt den ledande diskursen, vilket den sedan är fram till 2013. De två sista 

åren har som sagt var inte granskats på grund av bortfall då Swedbank istället har intervju med 

VD och styrelseordförande. Nedan presenteras empirin för Swedbank.  

Birgitta Johansson-Hedberg inleder Swedbanks VD-ord 2000 med att framställa Swedbanks 

arbete med att tillgodose kundernas önskemål, med fokus på att utveckla och effektivisera 

organisationen. Swedbank arbetar för att tillgodose kundernas behov vilket är en del av vårt 

CSR-diskursnät, samtidigt som de kommunicerar om kostnadseffektivitet och samarbeten, 

vilket är mer riktat mot Shareholder value-diskursen. Därför har vi klassificerat Swedbanks 

inledande VD-ord som en kombination av diskurserna.   

“Vårt uppdrag är att varje dag i varje kundmöte tillgodose våra kunders önskemål och behov genom 

att leverera rätt produkter och tjänster på ett för kunden bekvämt sätt.”  

(FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 6) 

“För att bättre möta kundernas behov har vi inlett samarbeten med bland andra Telia, Sybase, 

Ericsson och Comhem för att tillsammans med dem utveckla nya kostnadseffektiva kunderbjudanden 

inom waptelefoni, mobilt internet och digitaltv.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 6) 

Swedbanks arbete för att skapa kundnöjdhet fortsatte i VD-ordet för 2001. De ger också en 

utförlig redogörelse om den fusion som SEB och Swedbank planerade under 2001 och varför 

den inte kom att genomföras.  

“Att vara en bank för alla innebär att vi ska ha erbjudanden som motsvarar de många olika behov 

våra kunder har. Samtidigt ska alla kunder ha tillgång till konkurrenskraftiga grunderbjudanden. 

Därför har vi under året väsentligt förbättrat villkoren för våra många kunder.” 

(FöreningsSparbankens årsredovisning 2001, s. 6) 

“Den 22 februari tillkännagav styrelserna för FöreningsSparbanken och SEB planen på en fusion 

mellan bankerna. Den grundläggande tanken var att FöreningsSparbanken och SEB kompletterade 

varandra väl. Efter överläggningar med EU-kommissionen under sensommaren stod det emellertid 

klart att Kommissionens krav på eftergifter var så långtgående, och av sådan art, att de fördelar vi 

sett i ett samgående helt skulle raderas ut.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2001, s. 6) 
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VD-ordet från 2001 anses fortsatt vara en kombination av Shareholder value och CSR på grund 

av de strukturella förändringar som framhävs, deras kundnöjdhetsarbete samt deras samhälls-

ansvar. Den planerade fusionen mellan SEB och Swedbank, som visserligen aldrig blev av, var 

en omstrukturering för att göra organisationen starkare och på så sätt generera ett högre värde 

för främst organisationernas aktieägare.  

“Under 2001 initierades ett förbättringsprogram som innebär tydlig målstyrning av koncernens 

olika delar.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2001, s. 8) 

“FöreningsSparbanken har en lång tradition av aktivt deltagande i det lokala samhällets och 

näringslivets utveckling. Vårt engagemang i samhälls-, hållbarhets och miljöfrågor är tydliga 

uttryck för vår värderingsgrund. En utförlig redogörelse för vårt arbete med samhällsansvar  

finns i vår hållbarhetsredovisning.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2001, s. 8) 

I Swedbanks VD-ord från 2002 kan vi se att både CSR-diskursen och Shareholder value 

framställs, vilket citaten nedan visar på. Swedbank framhäver sitt miljöarbete och 

jämställdhetsfrågan i VD-ordet samtidigt som de framställer de förvärv som gjorts och 

utdelningen till aktieägarna. 

“Jämställdhetsfrågan har varit ett av höstens hetaste debattämnen och det är tillfredsställande att 

konstatera att FöreningsSparbanken har stått sig mycket väl i de jämförelser som gjorts. Särskilt har 

bankens genomförda ambition med jämvikt mellan könen i lokala styrelser uppmärksammats. Trots vår 

relativa framgång inom jämställdhetsområdet finns dock fortfarande mycket kvar att göra.” 

(FöreningsSparbankens årsredovisning 2002, s. 7) 

“Affärsmässiga möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv och att banken ska ha ett 

nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor. Detta är en del av vår samhällsroll, 

men också ett arbete som jag är övertygad om på sikt blir en allt viktigare faktor för framgång på 

marknaden och långsiktig lönsamhet.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2002, s. 7f) 

Det inslag som finns av Shareholder value i VD-ordet från 2002 är dels de förvärv som gjordes 

2002 av HSB Bank samt utdelningen till aktieägarna.  

“En attraktiv utdelning till våra aktieägare är viktigt för FöreningsSparbanken. För 2002 har 

styrelsen föreslagit en oförändrad utdelning om 5,50 kronor. Räknat på FöreningsSparbankens 

aktiekurs vid årets slut 2002, 103 kronor, innebär det en direktavkastning på 5,3 procent.” 

(FöreningsSparbankens årsredovisning 2002, s. 8) 

På liknande sätt är VD-ordet från 2003 upprättat. Under 2003 har Jan Lidén tillträtt som VD 

och koncernchef för Swedbank, han väljer att skriva att Swedbank är den mest lönsamma stor-

banken sett till avkastning vilket är Shareholder value-orienterat. Samtidigt lyfts Swedbanks 

miljöarbete fram och deras arbete för att skapa nöjdare kunder, vilket anses vara CSR-

orienterat.  

“Årets resultat ökade med 53 procent till 6 343 mdr. Vi blev därmed den mest lönsamma nordiska 

storbanken vad avser avkastning på eget kapital om 15,9 procent [...] Styrelsen har föreslagit en 

höjning av utdelningen till 5,75 kronor per aktie, vilket innebär en direktavkastning på 4,1 procent 

beräknat på aktiekursen vid årsskiftet.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 4) 

“Nöjda kunder är vår främsta prioritering. Kundperspektivet styr utvecklingen av produkter och 

tjänster, utvecklingen av vår kontorsrörelse och koncernens inriktning i övrigt.” 

(FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 5) 

“Sedan mitten av 1990-talet bedriver banken ett omfattande arbete med miljö och hållbarhet. 

Banken har varit en föregångare inom den finansiella sektorn och miljö- och hållbarhetsarbetet är 

integrerat i affärsverksamheten. Som första börsnoterade nordiska bank blev FöreningsSparbanken 

under året miljöcertifierad enligt ISO 14001, ett kvitto på att vi arbetar på ett systematiskt och 

strukturerat sätt med miljöfrågorna.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 5) 
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Kombinationen av CSR och Shareholder value fortsätter under 2004. Perioden som det är en 

blandning mellan diskurserna sträcker sig till och med 2008. Swedbank framhäver sitt 

långsiktiga förändringsarbete för miljön, men lyfter även fram försäljning av dotterbolag, 

avkastning och lönsamhet vilket är mer inriktat mot Shareholder value-diskursen.  

“Banken ISO 14001-certifierades 2003 som den första börsnoterade, nordiska bankkoncernen och 

2004 godkändes bankens miljöarbete på nytt i en omfattande revision. I jämförelse med våra 

konkurrenter är vi idag den mest lönsamma banken med en räntabilitet överstigande 20 procent.” 

(FöreningsSparbanken årsredovisning 2004, s. 5) 

“Vår internationella verksamhet har renodlats genom minskat ägande i finska Aktia Sparbank och i norska 

SpareBank 1 Gruppen och genom försäljningen av danska FI-Holding.”  

(FöreningsSparbankens årsredovisning 2004, s. 5) 

“Mervärde och kundnöjdhet kan vi skapa genom att ge en riktigt bra service, ha en hög aktivitetsnivå och se 

främst till kundernas behov.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2005, s. 5) 

“2005 blev året då FöreningsSparbanken köpte de utestående aktierna i dotterbolaget Hansabank.” 

(FöreningsSparbankens årsredovisning 2005, s. 5) 

Under hösten 2006 bytte FöreningsSparbanken namn till Swedbank. Citatet nedan från VD-

ordet 2006 visar Swedbanks nya vision som syftar till att både skapa lönsamhet och 

kundnöjdhet vilket anses vara CSR-orienterat.  

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

verksamma. Vi vill ha de mest nöjda kunderna, den bästa lönsamheten och uppfattas  

som den mest attraktiva arbetsgivaren.” (Swedbanks årsredovisning 2006, s. 7) 

I VD-ordet från 2007 kan vi se detta tydliga Shareholder value-inriktade citatet. Vi anser att 

VD-ordet från 2007 fortsatt är en blandning mellan diskurserna då Swedbank även framhäver 

sitt arbete för att bibehålla nöjda kunder och skapa aktieägarvärde. 

“För att vara framgångsrik måste tillväxten ske under former som säkerställer aktieägarvärde och 

lönsamhet genom effektivitet och kompetent riskhantering.” 

 (Swedbanks årsredovisning 2007, s. 5) 

“Vårt kunderbjudande bygger på konkurrenskraftiga produkter och tjänster, som är enkla att förstå 

och att använda. Tillsammans med ledande service i kundmötet [...] har vi etablerat en modell för 

framgångsrik bankverksamhet i respektive land. Expansionen innebär att flera kunder kan utnyttja 

vårt samlade kunnande och vår produktportfölj.” (Swedbanks årsredovisning 2007, s. 5) 

VD-ordet från 2008 är likt 2007 där vi identifierat en blandning mellan diskurserna. Det är, 

precis som de andra bankernas VD-ord från 2008, präglat av finanskrisen med fokus på att 

trygga kunderna.  

“Banken fick i någon mening symbolisera den allmänna förtroendekris som utgjorde fortsättningen 

på den finansiella krisen i Sverige. Swedbank vidtog ett omfattande arbete via kontoren, internet och 

telefonbanken för att intensifiera dialogen med kunderna. Den nära kundkontakten var en viktig 

utgångspunkt för det långsiktiga förtroendet för banken.” (Swedbanks årsredovisning 2008, s. 5) 

Det dröjer fram till 2009 innan det sker en förändring i Swedbanks VD-ord. 2009 blir CSR den 

dominerande diskursen, vilket citaten nedan visar. 2009 tillträder Michael Wolf som 

Swedbanks nya VD. Swedbank lyfter framförallt fram olika typer av samhällsfrågor och 

samhällsengagemang som är en central del i diskursnätet för CSR.  

“Vi välkomnar en tydligare och sundare spelplan. Fler aktörer behöver agera mer ansvarsfullt  

över konjunkturcykeln, och kreditgivning måste ske med långsiktighet och hållbarhet som  

bärande principer.” (Swedbanks årsredovisning 2009, s. 4) 
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“Vår satsning mot ungdomsarbetslösheten som startade efter sommaren är ett tydligt exempel på 

vår förmåga att förvalta vårt arv av samhällsengagemang [...] Det handlar om samhället, om 

arbetstillfällen, om ungdomars framtidstro, om föreningslivet och idrotten.”  

(Swedbanks årsredovisning 2009, s. 7) 

Den CSR-dominans som fanns i VD-ordet från 2009 finns även i VD-ordet för 2010 där 

Swedbank lyfter fram bankens samhällsarbete vilket är viktig del i CSR diskursen.   

“Swedbank får sin unika kraft från kombinationen samhälls-nytta och affärsmässighet. Swedbank 

har varit en del av det lokala samhället och verkat nära sina kunder i två sekel. I Sverige har 

exempelvis projektet Unga Jobb under 2010 bidragit till 1 500 praktikplatser hos Swedbank, 

sparbankerna och våra företagskunder. Swedbank stödjer Ung Företagsam-het som var bland de 

första att ge ut ekonomiska läromedel i Estland, Lettland och Litauen. I Estland och Lettland är 

banken också drivande för att stödja studenter som vill ta lärarjobb i områden med särskilt utsatta 

barn inom ramen för projektet Teach First. Andra exempel är att banken stödjer ungdoms-idrott och 

medverkar i Arenabyggen. För Swedbank som når så många människor är samhällsutvecklingen 

avgörande för bankens utveckling.” (Swedbanks årsredovisning 2010, s. 6) 

I VD-ordet från 2011 omstrukturerar Swedbank stora delar av organisationen för att skapa en 

effektivisering, vilket är en del av Shareholder value-diskursen. Samtidigt framhäver 

Swedbank sitt arbete för att skapa ett hållbart samhälle. Baserat på dessa tydliga citat om att 

Swedbank omstrukturerar och arbetar för ett hållbart samhälle så är VD-ordet från 2011 en 

kombination av Shareholder value och CSR-diskurserna.   

“Vi har under 2011 fokuserat på att hålla nere våra kostnader. Vi har bland annat infört stopp för 

externa rekryteringar, dragit ner konsultkostnader, konferenser och resor. Sedan fjärde kvartalet 

2008 är vi nu 5 400 färre medarbetare och vi flyttar över så mycket arbetstid som möjligt till  

direkta kundrelationer och kundnytta. Den 1 januari 2011 etablerades Group Business  

Support med uppgiften att rationalisera, standardisera och förenkla processer inom  

IT, support och produktutveckling.” (Swedbanks årsredovisning 2011, s. 4) 

“Utvecklingen under 2011 visar hur beroende finanssektorn är av samhället och vice versa. Ska vi 

som bank växa sunt och hållbart behöver de samhällen vi verkar i också göra det. Samhälls- 

engagemang är ett allt viktigare inslag i allt fler företags affärsmodeller, också våra 

företagskunders. Vårt allra största bidrag till en hållbar samhällsutveckling är att 

bedriva vår kärnaffär också med hjärtat och med lyft blick mot framtiden.”  

(Swedbanks årsredovisning 2011, s. 6) 

2012 års VD-ord sammanfattas som ett bra år. VD-ordet är en blandning mellan Shareholder 

value och CSR, där ingen diskurs har något övertag. Swedbank skriver om sitt arbete för att 

aktieägarna samtidigt som de erbjuder praktikplatser till ungdomar och utrikesfödda.  

“Det är sammantaget ett gott år som jag stolt lagt fram för styrelse och aktieägare, och vi  

står nu väl rustade att möta såväl framtida möjligheter som utmaningar.”  

(Swedbanks årsredovisning 2012, s. 4)  

“Styrelsens nya utdelningspolicy, där 75 procent av resultatet delas ut till aktieägarna, gör att vi får 

en bra balans mellan trygghet och effektivitet.” (Swedbanks årsredovisning 2012, s. 6) 

“Det är med glädje jag noterar framgången för våra projekt att tillsammans med sparbankerna och 

våra företagskunder erbjuda arbetslösa ungdomar och utrikesfödda praktikplatser i Unga jobb och 

Äntligen jobb. Av de knappt 400 som gjort praktik på våra egna kontor har drygt hälften  

fått fortsatt arbete, merparten av dem i banken.” (Swedbanks årsredovisning 2012, s. 6) 

I det avslutande VD-ordet, som för Swedbank blev 2013, på grund av bortfall år 2014 och 2015, 

skriver återigen VD Michael Wolf om Swedbanks kundnöjdhetsarbete, samhällsengagemang 

och hållbarhetsarbete. Det gör att vi har klassificerat VD-ordet som CSR-inriktat. 
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“Det är centralt för oss att 1) erbjuda banktjänster till alla och 2) engagera oss i samhället där våra 

kunder bor och verkar. Vi har många kunder och kontaktytor i alla delar av samhället. Att det går 

bra för samhället gynnar banken. Vi riktar in vårt engagemang på områden där vi har särskild 

kompetens och där vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kan göra mest skillnad. 

Under 2013 har vi utvecklat vårt arbete för er jobb för unga och utrikesfödda, för bättre utbildning 

och ekonomikunskaper, och dessutom alltmer engagerat oss i frågor rörande den svenska 

bostadsmarknaden. Att få igång byggandet och infrastruktursatsningar, särskilt i expansiva 

storstadsområden, är nödvändigt för hela samhällsekonomins hälsa.” 

(Swedbanks årsredovisning 2013, s. 2) 

“Kundmötet blir utgångspunkt för allt vi gör. Vi ska inte göra något som inte skapar  

mervärde för våra kunder.” (Swedbanks årsredovisning 2013, s. 2) 

I nästa avsnitt sammanfattas hur bolagsstyrningsprinciperna kommer till uttryck i storbankernas 

VD-ord, detta illustreras genom en tidsaxel som presenteras för respektive bank.  

4.6 Sammanfattning  

Handelsbankens VD-ord delas in i tre perioder, vilket illustreras nedan i figur 4. Inledningsvis 

var Handelsbanken en tydligt Shareholder value-styrd organisation där aktieägarnas avkastning 

på kapital stod i fokus. Med tiden frångick banken det tydliga fokuset och omkring 2006 skedde 

det en förändring i och med en utjämning mellan diskurserna. Shareholder value och CSR som 

bolagsstyrningsprincip var båda centrala i Handelsbankens VD-ord under en längre tid. Under 

denna tidsperiod spreds en oro inom näringslivet på grund av finanskrisen, Handelsbanken hade 

då fokus på resultat och kundnöjdhet. I VD-ordet år 2013 skedde det ett tydligt skifte där CSR-

diskursen tog över. Det fanns då få inslag av Shareholder value-diskursen. Handelsbankens 

skifte från Shareholder value till CSR var således under 2013. 

 
Figur 4. Tidsaxel för Handelsbankens VD-ord. 

Vid sammanfattning av Nordeas VD-ord kunde vi konstatera att Nordea inledningsvis under en 

längre period var en tydligt Shareholder value-orienterad organisation. Diskurserna utjämnades 

2011 då det kom in delar av CSR-diskursen i Nordeas VD-ord, samtidigt som det fortfarande 

fanns tydliga exempel av Shareholder value-diskursen. CSR-influenserna utvecklades sedan 

och tog över som den ledande diskursen 2013, vilket var då vi identifierade ett skifte mellan 

diskurserna. 

 
Figur 5. Tidsaxel för Nordeas VD-ord. 

SEBs VD-ord var klart kortare än de övriga bankernas. Det gjorde att urvalet av citat blev 

något mindre. VD-ordens inriktning delades in i två perioder, vilket illustreras i figur 6. 

Inledningsvis var SEB Shareholder value-orienterade fram till och med 2010. Från 2011 

skedde det en utjämning mellan diskurserna då SEB fokuserade på kundnöjdhet, avkastning 
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och långsiktig lönsamhet. Till skillnad från Handelsbanken och Nordea så skedde det aldrig 

något skifte mellan diskurserna i SEB. 

 
Figur 6. Tidsaxel för SEBs VD-ord. 

I Swedbanks VD-ord kunde vi se att Swedbank överlag hade en kombination av Shareholder 

value och CSR. CSR-diskursen kom till uttryck betydligt tidigare än de andra storbankerna och 

redan i inledande VD-ordet framhävde Swedbank sitt kundnöjdhetsarbete. Under 2001 skrev 

Swedbank om sitt samhällsfrämjande arbete. Det var en kombination mellan diskurserna under 

en längre tidsperiod, från VD-ordet 2000 till 2008. När Swedbank bytte VD 2009 blev CSR 

den dominerande diskursen. 2011 och 2012 var däremot två VD-ord som var en kombination 

av diskurserna där Shareholder value framkom tydligare än i VD-ordet 2009 och 2010. VD-

ordet 2013, vilket som sagt var det sista VD-ordet vi granskade på grund av bortfall 2014 och 

2015, var ett CSR-dominerande VD-ord.  

 
Figur 7. Tidsaxel för Swedbanks VD-ord. 

 

I kommande kapitel analyseras empiriavsnittet. Analyskapitlet ligger till grund för att besvara 

uppsatsens frågeställning, hur skiljer sig storbankernas VD-ord mellan åren 2000 till 2015 

utifrån makrodiskurserna Shareholder value och Corporate Social Responsibility? 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den nyligen presenterade empirin. Analysen utgår från det empiriska materialet och tar 

stöd i studiens teoretiska referensram. 

 
Diagram 5: Sammanställning av diskurserna för de studerade bankerna.  

Det material som samlades in visar att båda bolagsstyrningsprinciperna kommer till uttryck i 

samtliga storbanker, antingen i en kombination eller var för sig. Det som i det stora hela skiljer 

Handelsbanken, Nordea och SEB från Swedbank är att Swedbank förvånandevis aldrig enbart 

uttrycker sig använda Shareholder value. Swedbank inleder med att delvis vara CSR-

orienterade medan de andra storbankernas VD-ord inledningsvis är Shareholder value-

orienterade.  

Ser vi enbart till ordsökningen som genomfördes visar diagram 5 en sammanslagen samman-

ställning av ordsökningen. Eftersom tre av fyra banker inleder med en Shareholder value-

orienterad tidsperiod blir det inledningsvis den ledande diskursen i ordsökningen. Efter 

finanskrisen, runt 2009, sker en övergång till CSR. Den övergång som Borglund et al. (2009) 

identifierat. Aguilera et al. (2005) förutspådde detta redan 2005, att CSR som bolagsstyrnings-

princip skulle få mer inflytande, vilket vi kan se redan här i ordsökningen att den har fått. I 

kommande avsnitt analyseras förändringen i storbankernas VD-ord mer ingående. 

5.1 Shareholder value-diskursen  

Shareholder value-principen grundas i tanken att maximera avkastning på eget kapital (Blom, 

2007). Det material som presenterades i empirin visar att Shareholder value-diskursen är det 

dominerande synsättet för tre av fyra storbanker under en inledande period. Inledningsvis 

diskuterar Handelsbanken, Nordea och SEB de förvärv och försäljningar som gjordes, således 

de omstruktureringar som bankerna stod för. Enligt Koller et al. (2000) är detta typiska tecken 

på att organisationer är Shareholder value-orienterade.  

Överlag presenterar storbankerna de omstruktureringar som de stod inför i och med att skapa 

en effektivare organisation. En trend som syns i VD-orden är att storbankerna vill bli ännu 

större och innefatta fler typer av verksamheter. Exempelvis köpte Handelsbanken Stadshypotek 

och SPP Liv, Nordea förvärvade Postgiro Bank samtidigt hade SEB och Swedbank som förslag 

att ingå i en fusion. Den trend som syns inledningsvis är ett effektiviseringsarbete hos bankerna, 

bankerna tenderar att vilja bli större verksamhetsmässigt men med mindre antal anställda. 

Handelsbanken, Nordea och SEB uttrycker sig tydligt i VD-orden att de har minskat antalet 

anställda för att minska kostnaderna.  
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Att Shareholder value-principen är inledningsvis dominerande syns tydligt. Handelsbanken 

beskriver det som att organisationer som drivs bäst drivs av ett vinstsyfte, Nordea framställer 

att deras omstruktureringar grundades i att skapa värde för aktieägarna och SEB uttrycker 

aktieägarnas vilja att ha en hög avkastning. Som tidigare nämndes har Swedbank ingen 

inledande period som är enbart Shareholder value-orienterad. Swedbank fokuserar, till skillnad 

mot de andra bankerna, på kundnöjdhet och samhällsengagemang. Inledningsvis uttrycker 

Swedbank att deras uppdrag är att tillgodose kundernas behov. Detta kan jämföras med hur 

Handelsbanken, Nordea och SEB uttrycker sig inledningsvis. Handelsbanken framhäver sin 

lönsamhet och vinsttillväxt som har varit högre än de andra storbankernas, Nordea uttrycker 

sig att “I det rådande ekonomiska klimatet kommer lönsamhet och kapitaleffektivitet före 

tillväxt och en ökad kostnadseffektivitet har högsta prioritet.” (Nordeas sammandrag 2002, s. 

3) och SEB har satt upp ett kostnadsreduktionsprogram för att skapa en effektivare 

organisation. Vi kan således se att bolagsstyrningsprincipen Shareholder value kommer till 

uttryck genom att Handelsbanken, Nordea och SEB framställer sitt arbete för att skapa en 

effektivare organisation och bli mer omfattande. Handelsbanken, Nordea och SEB uttrycker 

detta genom att fokusera på kostnadseffektivisering och skapa en ökad lönsamhet. Detta är som 

sagt något som Swedbank inte gör. Vi kan tydligt se att Swedbank skiljer sig från mängden 

eftersom de har valt att involvera kundnöjdhet och CSR inledningsvis.  

Shareholder value var den ledande bolagsstyrningsprincipen i både USA och Europa runt år 

2000 enligt Aguilera et al. (2006) och Borglund et al. (2009). Till skillnad från deras 

forskningsresultat visar vår studie på att CSR-diskursen, redan 2000, har ett inflytande på 

bolagsstyrningsprinciperna eftersom Swedbanks VD-ord delvis är CSR-orienterade. Detta 

anser vi tyder på att hållbarhetsarbete inte behöver grunda sig i strävan efter legitimitet eftersom 

Shareholder value ansågs vara den princip som var legitimerande under början av 2000-talet. 

Att Shareholder value ansågs vara den legitimerande principen anser vi förklarar varför 

Handelsbankens, Nordeas och SEBs framställning av bolagsstyrningsprinciper i VD-orden 

liknar varandra. Vi anser således att Handelsbanken, Nordea och SEB följer den legitimerande 

principen, Shareholder value, vilket inte Swedbank gör. Hur kommer det sig att Swedbank 

skiljer sig från de övriga storbankerna? 

Vi anser att legitimitetsteori och isomorfism inte kan hjälpa till att förklara varför Swedbank 

valde att arbeta efter CSR-principen eftersom de andra organisationernas bolagsstyrnings-

princip inte liknar Swedbanks. Intressentteorin kunde däremot hjälpa oss att förstå varför 

Swedbank står ut ur mängden. Swedbank har redan 2000 ett fokus på att skapa kundnöjdhet 

och riktar sig således mot en direkt intressent. En anledning till detta torde vara att Swedbank 

har rötter i sparbanksrörelsen. Detta gör att det antas finnas en annan förväntan på Swedbank 

från intressenterna med ett större kundfokus. Dock anses bolagsstyrning påverkas av normer 

och kulturer inom det organisatoriska fältet (Blom, 2007), vilket talar emot att Swedbank 

använder sig av en annan bolagsstyrningsprincip än de andra storbankerna. Denna studie ämnar 

inte förklara varför organisationer använder sig av olika bolagsstyrningsprinciper, vi kommer 

därför inte att vidare analysera hur det kommer sig att Swedbanks inledande VD-ord skiljer sig 

från Handelsbanken, Nordea och SEB. 

Resultatet visar att Shareholder value är den ledande bolagsstyrningsprincipen hos de svenska 

storbankerna i början av 2000-talet, men resultatet tyder även på att CSR-principen har börjat 

anammats bland storbankerna. Detta skiljer sig mot vad tidigare forskning säger. Enligt 

Aguilera et al. (2006) var Shareholder value den dominerande bolagsstyrningsprincipen vid 

2006. Vårt resultat visar i och för sig att Shareholder value var dominerande bland de 

studerande bankerna, men det visar även på att samhällsengagemang och hållbarhet har börjat 

fått fäste bland bankerna i och med Swedbanks CSR-inriktade VD-ord. Sett till vad Borglund 
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et al. (2009) diskuterade om att misstron mot Shareholder value växte fram runt millennieskiftet 

tyder studiens resultat på att Shareholder value-principen var stark runt millennieskiftet och 

ända fram till 2008-2009 då det börjar uppstå en kamp mellan diskurserna.  

5.2 Den diskursiva kampen  

En diskursiv kamp skapas av att tecken inom en diskurs får en annan betydelse och på så sätt 

kan komma att representera en annan diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Empirin 

visar att det uppstår en diskursiv kamp mellan Shareholder value och CSR i de svenska 

storbankerna. Den diskursiva kampen ter sig olika bank för bank men under 2006-2013 pågår 

det överlag en diskursiv kamp mellan Shareholder value och CSR i de svenska storbankerna i 

och med att CSR-principen börjar få en större relevans hos storbankerna.  

Redan 2006 kan vi se att Handelsbanken börjar lägga mer fokus på att skapa kundnöjdhet, “Vi 

är övertygade om att driva bank inte bara kan handla om att vilja tjäna pengar. Detta måste 

också kombineras med en vilja att tjäna människor.” (Handelsbankens årsredovisning 2006, s. 

4). Här menar vi att det skapas en diskursiv kamp mellan Shareholder value och CSR på grund 

av att vinstmaximering inte längre är i fokus och för att hållbarhet eller samhällsengagemang 

inte heller är i fokus. I Nordea börjar den diskursiva kampen vid 2011 där Nordea framställer 

att de har ett ansvar för samhället och ska bidra till framtiden genom att skapa tillväxt. Tillväxt 

är ett tecken som finns med i båda diskursnäten men har olika betydelse i Shareholder value 

och i CSR och därför uppstår en diskursiv kamp. I Shareholder value-diskursen uttrycks tillväxt 

främst i samband med strukturella förändringar, i CSR främst i samband med 

samhällsengagemang. Även i SEB kan vi utläsa en diskursiv kamp som började vid 2010 där 

SEB uttrycker sig vara Relationsbanken med fokus på långsiktig stabilitet för att stödja 

kunderna. Som tidigare nämnt har Swedbank inledningsvis en blandning mellan Shareholder 

value och CSR. Vi kan redan år 2000 läsa om att Swedbank ingick avtal med samarbetspartners 

för att skapa kundnöjdhet.  

En trend som vi kan utläsa ur materialet är kundnöjdhet. När Shareholder value-diskursen inte 

är dominerande längre och innan CSR-diskursen blir dominerande framställer storbankerna sitt 

arbete för att skapa kundnöjdhet. Detta skulle kunna kallas en övergångsperiod mellan 

Shareholder value och CSR. I samband med ökat kundnöjdhetsfokus i VD-orden var 

finanskrisen ett faktum. Finanskrisen drabbade de svenska storbankerna och i VD-orden kan vi 

läsa om den oro som fanns på finansmarknaden under tiden. Storbankerna börjar då fokusera 

på att trygga relationen till sina kunder och framställer att de arbetar för att bibehålla en god 

kundrelation. Samtidigt som det finns en osäkerhet på finansmarknaden liknande storbankernas 

VD-ord varandra. Enligt DiMaggio och Powell (1983) skapas imiterande isomorfism av 

osäkerhet på marknaden. Att finanskrisen skapar en osäkerhet hos bankerna är det inget tvivel 

om. Osäkerhet gör att organisationer imiterar liknande organisationer som är mer 

framgångsrika (DiMaggio och Powell, 1983). Detta är någonting som syns i de svenska 

storbankernas bolagsstyrningsprinciper. Studien visar att när oron över finanskrisen har lagt sig 

och bankerna har kommit på fötterna igen börjar storbankerna att fokusera på ett mer hållbart 

företagande.  

I samband med att finanskrisen var ett faktum kom regeringen med riktlinjer för statligt ägda 

bolag som innebar att de skulle hållbarhetsredovisa (Regeringen, 2008). Nordea är då ett statligt 

ägt bolag som omfattas av regeringens riktlinjer. Det anses rimligt att Nordea i sitt VD-ord för 

2008 ska beskriva sitt hållbarhetsarbete och använda CSR som bolagsstyrningsprincip. Dock 

finns det i deras VD-ord 2008 inte ett spår av hållbarhetsarbete. Detta anser vi är ett tecken på 
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att CSR ännu inte är en legitimerande princip. Detta anser vi är en förklaring till varför det 

uppstått en diskursiv kamp mellan Shareholder value och CSR. 

Vårt resultat visar att storbankernas framställning av bolagsstyrningsprinciperna förändras 

mellan 2000 och 2015. En anledning till varför storbankerna går från att vara Shareholder 

value-orienterade till att fokusera på kundnöjdhet skulle kunna förklaras med hjälp av 

isomorfism. Tre av fyra storbanker gör en relativt likartad förändring som innebär att de börjar 

fokusera på kundnöjdhet, vilket Swedbank gjort sedan tidigare. Detta anser vi tyder på att 

bankerna efterliknar varandra och tar efter sådant som skapar framgång vilket teorin om 

isomorfism beskriver. Det som driver en organisatorisk förändring är bland annat den kontext 

som organisationen befinner sig inom (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Samtidigt måste stor-

bankerna leva upp till intressenternas krav som inte alltid är i enlighet med varandra (Blom, 

2007). Utöver det får storbankerna påtryckningar i form av formella och informella krav i form 

av lagar, regler och riktlinjer (Lundgren och Catasús, 2000). Vårt resultat visar att bankerna, 

desto närmare studiens slut, börjar likna varandra allt mer. En trolig anledning till varför 

bankerna tenderar att likna varandra är på grund av de krav som bankerna måste anpassa sig 

efter, vilket skapar en homogenitet inom det organisatoriska fältet.  

Det som vi anser skapar en diskursiv kamp är strävan efter legitimitet. Organisationer antas 

följa samhällstrender för att skapa framgång (Meyer & Rowan, 1977). Den förändring som vi 

ser från Shareholder value till CSR kan således ha skapats av legitimitetssträvan. Efter 

finanskrisen kan vi se att storbankerna tenderar att likna varandra mer.  

5.3 CSR-diskursen  

Vid 2013 kan vi urskilja att CSR är den dominerande bolagsstyrningsprincipen bland de 

svenska storbankerna. Handelsbanken, Nordea och Swedbank är tydligt CSR-inriktade och 

beskriver sitt samhällsengagemang och hållbarhetsarbete i VD-orden. Handelsbanken säger 

2013 att de har haft en lång tradition av hållbarhetsarbete och arbetar efter de frivilliga 

initiativen GRI och PRI. Även Nordea beskriver 2013 att de tar sitt ansvar gentemot samhället 

genom att arbeta efter frågorna som rör miljö och socialt ansvar. Swedbank börjar framställa 

sitt hållbarhetsarbete redan 2000 där de tydliggör att hållbarhet ligger i deras värderingar vilket 

antas bero på att Swedbank har rötter i sparbanksrörelsen, “FöreningsSparbanken har en lång 

tradition av aktivt deltagande i det lokala samhällets och näringslivets utveckling. Vårt 

engagemang i samhälls, hållbarhets och miljöfrågor är tydliga uttryck för vår värderings-

grund.” (FöreningsSparbankens årsredovisning 2001, s. 8). Swedbanks samhällsengagemang 

framställs under den studerade perioden i en kombination av Shareholder value för att sedan de 

avslutande året bli enbart CSR-orienterade där Swedbank riktar fokus mot att skapa arbets-

tillfällen för unga. SEB är den bank som inte har övergått till att vara enbart CSR-orienterade, 

i deras avslutande VD-ord för denna studie lyfter SEB fram kundnöjdhetsarbetet, avkastning 

och lönsamhet. 

Att CSR går över till att vara den dominerande principen i slutet av studiens år anses delvis 

bero på legitimitetssträvan. Eftersom att finanskrisen skapades av oansvarigt företagande 

efterfrågade intressenterna en mer ansvarstagande strategi. Enligt Hybels (1995) påverkar 

intressenterna en organisations legitima ställning. Därför är det av vikt att organisationer lever 

upp till intressenternas efterfrågan för att inte förlora sin legitima ställning i samhället. 

Framgångsrika organisationer fokuserar idag på bland annat sociala och miljömässiga aspekter 

för att skapa legitimitet och framgång (Deegan & Unerman, 2011).  
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Även isomorfism kan förklara varför storbankernas VD-ord är CSR-orienterade. Efter finans-

krisen var storbankerna tvungna att anpassa sig efter regleringar vilket kan anses vara en 

anledning till varför bankerna tenderar att likna varandra. Eftersom att de banker vi har studerat 

verkar inom samma bransch så har de samma krav på sig att förhålla sig till. Detta är något som 

återspeglas i VD-orden då Handelsbanken säger sig arbeta efter PRI, Nordea uttrycker sig 

“Under 2014 lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg 

i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk.” 

(Nordeas årsredovisning 2014, s. 8) och SEB framställer deras arbete med kapitalkravet. Detta 

är en del av den tvingande isomorfismen som antas skapa legitimitet.  

En trend som vi ser i storbankernas VD-ord är att de riktar sig mot flera intressenter, där också 

de indirekta intressenterna som exempelvis samhället och framtiden. Swedbank skriver i sitt 

avslutande VD-ord 2013 “Att det går bra för samhället gynnar banken” (Swedbanks 

årsredovisning 2013, s. 2). Vår studie visar att storbankerna har gått ifrån att rikta fokus mot 

aktieägarna till kunder och sedan till samhället. Att bankernas intressentfokus har skiftat beror 

troligtvis på legitimitetssträvan. I grund och botten syftar en organisation till att gå med vinst 

och legitimitet är ett sätt att skapa lönsamhet på. Eftersom att legitimitet påverkas av 

intressenterna är det av värde för storbankerna att rikta sig mot olika intressenter. Det vår studie 

även visar är att det fortfarande finns vissa inslag av Shareholder value i de CSR-orienterade 

VD-orden. Exempelvis skriver Handelsbanken “Vi är också övertygade om att hållbarhet, 

långsiktig tillväxt och aktieägarevärde bara kan åstadkommas om banken arbetar långsiktigt 

för våra kunder – och för samhället som helhet” (Handelsbankens årsredovisning, 2015, s. 5). 

Swedbank riktar också fokus mot aktieägarna 2012 när de summerar det gångna året.  

Fokus mot aktieägarna minskar avsevärt i studiens avslutande år, men finns delvis kvar. Detta 

anser vi beror på att bolagsstyrning grundar sig i relationen mellan organisationers ledning och 

ägare samt att organisationers syfte alltid är att gå med vinst. Kritik har riktats mot 

intressentteorin om att den ska vara statisk (Blom, 2007). Vår studies resultat tyder istället på 

att intressenterna inte har ett statiskt värde, inledningsvis i studien var aktieägarna den 

intressent som har högst värde medan det i slutet var ett större intressentperspektiv som hade 

högst fokus. Vi kan även se att intressenternas efterfrågan och krav på organisationerna har 

förändrats. Brytting (1998) har delat in intressenterna i direkta och indirekta intressenter. 

Inledningsvis i studien är aktieägarna den primära intressenten och en direkt intressent medan 

samhället är den primära intressenten i slutet. Detta talar delvis emot diskussionen om direkta 

och indirekta intressenter då Brytting (1998) menar på att de är de direkta intressenterna som 

får högre prioritet. Avslutande i vår studie tyder resultatet istället på att det är samhället som 

får en högre prioritet än aktieägarna i jämförelse mot studiens inledande år där aktieägarna får 

all fokus.  

Sammanfattningsvis visar analyskapitlet att det sker ett skifte bland de svenska storbankernas 

framställning av bolagsstyrningsprinciper. Isomorfism kan hjälpa till att förklara varför de 

svenska storbankerna har gått ifrån att vara Shareholder value-orienterade till CSR-orienterade. 

Genom isomorfism har nya idéer, krav och normer spridits mellan bankerna och påverkat 

bolagsstyrningsprinciperna. Vi anser att Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har 

anammat dessa idéer, krav och normer för att uppfattas som legitima av intressenterna. Vi kan 

se att storbankerna tenderar att gå i samma riktning och att CSR får ett större inflytande vilket 

vi anser beror på strävan efter legitimitet. I det kommande kapitlet presenteras uppsatsens 

slutsats.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsen slutsats. Slutsatsen bygger på den analys som presenterats i föregående 

kapitel. Vidare för vi en diskussion om studiens bidrag och vidare forskning.  

Denna uppsats ämnade studera skillnaden mellan bolagsstyrningsprinciperna Shareholder 

value och CSR i de svenska storbankernas VD-ord och identifiera hur bolagsstyrnings-

principerna kom till uttryck under den valda tidsperioden. Uppsatsens frågeställning är; Hur 

skiljer sig storbankernas VD-ord mellan åren 2000 till 2015 utifrån makrodiskurserna 

Shareholder value och Corporate Social Responsibility?  

Det visade sig att VD-orden från 2000 till 2015 skiljde sig avsevärt. Inledningsvis visade det 

sig att storbankerna övervägande var Shareholder value-inriktade och fokuserade på att skapa 

aktieägarvärde. Det visade sig även att Handelsbanken, Nordea och SEB ville expandera och 

innefatta fler typer av verksamheter i organisationen. Dessa banker lyfte även fram att de skulle 

reducera sina kostnader och effektivisera organisationen genom att exempelvis avyttra delar av 

verksamheten eller säga upp personal. Vilket är i enlighet med vad Borglund et al. (2009) och 

Blom (2007) definierade som typiskt Shareholder value-agerande.  

Swedbank var den bank som skiljde sig från mängden eftersom de inledningsvis var delvis 

CSR-inriktade. En förklaring till detta ansågs vara att Swedbank härrör från sparbanksrörelsen 

och därför hade ett annat intressentfokus än Handelsbanken, Nordea och SEB. Swedbank var 

den bank som i denna studie inte hade något enbart Shareholder value-fokus och riktade sig 

genomgående mot sina kunder. Det visade sig att även Handelsbanken, Nordea och SEB skulle 

gå emot att vara kundnöjdhetsorienterade, likt Swedbank. I och med att alla undersökta banker 

arbetade med kundnöjdhetsfokus kunde vi konstatera att Shareholder value-principen inte 

ansågs vara lika legitimerande i samhället som vid studiens inledande år.  

Det visade sig att i samband med att bankerna fokuserade på kundnöjdhet var finanskrisen ett 

faktum. Finanskrisen slog hårt på de svenska bankerna vilket reflekterades i VD-orden. Vi 

kunde under denna tidsperiod se att VD-orden hade ett fokus på att trygga kunderna. Efter 

finanskrisen tenderade bankerna att efterlikna varandra allt mer. En förklaring till detta 

förutsattes vara de regleringar som bankerna ställdes inför. Isomorfism antogs förklara varför 

bankerna började likna varandra allt mer. Det visade sig att bankerna efter finanskrisen började 

få ett större samhällsfokus. Vi kunde konstatera att storbankerna övervägande gick till att bli 

CSR-orienterade. Det visade sig att under den tiden som bankerna är CSR-orienterade hade 

aktieägarna fortfarande ett visst fokus. Vi kunde således konstatera att även om bankerna har 

ett primärt fokus på samhället och hållbarhet, spelar aktieägarna fortfarande en viktig roll. Det 

antogs bero på att organisationer alltid syftar till att gå med vinst och främja ägarnas 

ekonomiska intresse.  

Studiens resultat visade att skiftet från Shareholder value till CSR skedde runt 2013 men att 

storbankerna blev allt mer CSR-orienterade efter finanskrisen. Vi kunde således konstatera att 

det har skett ett skifte från Shareholder value till CSR. Detta skifte ansågs bero på att det för 

företag var legitimt att handla hållbart och isomorfism var en förklarande faktor till det. Vår 

slutsats är att framställningen av bolagsstyrningsprinciper påverkas av legitimitetssträvan och 

isomorfism gav den bästa förklaringen till varför. I det stora hela fann vi att förändringar i 

bolagsstyrningsprinciper grundas i vad som händer i samhället. Vi kunde se att finanskrisen 

ledde till att organisationer tenderade att bli mer lika när det var oroligt på marknaden.  
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Vår studie visade att Shareholder value-diskursen kom till uttryck genom att bankerna 

framhävde att de skulle expandera genom att förvärva andra organisationer samtidigt som de 

ville bli mer kostnadseffektiva genom att exempelvis säga upp personal. Detta överensstämmer 

med det som både Blom (2007) och Borglund (2006) kom fram till. Hur CSR-diskursen kom 

till uttryck i vår studie stämmer överens med det resultat Alexius och Löwenberg (2013) fick i 

sin diskursiva studie om hållbarhet. Vi fann att CSR-diskursen kom till uttryck genom att 

framhäva kundnöjdhet och skapa långsiktighet i relationer vilket är liknande vad Alexius och 

Löwenberg (2013) kom fram till. Utifrån detta bidrar vår studie med att förklara hur både 

Shareholder value och CSR kommer till uttryck i de svenska storbankerna.  

Studien visar och lär oss om hur den diskursiva kampen mellan två bolagsstyrningsprinciper, 

Shareholder value och CSR, har sett ut över tid i de svenska storbankernas VD-ord. Vi kan se 

hur storbankernas VD-ord generellt sett, med det tidigare berörda undantaget för Swedbank, 

har gått från att vara riktade mot ägare i ett Shareholder value-perspektiv till att bli 

intressentinriktade i ett CSR-perspektiv. Studien bidrar teoretiskt med en förklaring till varför 

bolagsstyrningsprinciperna Shareholder value och CSR kommer till uttryck som de gör, där 

isomorfism, legitimitetteori och intressentteori är teorier som hjälper till att förklara varför 

bolagsstyrningsprinciperna framställs som de gör i storbankernas VD-ord. Förändringen från 

Shareholder value-orienterade organisationer till den idag dominerande CSR-diskursen som vi 

kan se förklaras främst genom det som Mayer och Rowan (1977) beskriver som strävan efter 

att uppnå legitimitet. Detta styrker det som både Aguilera (2006) och Borglund et al. (2009) 

har kommit fram till. Vår studie bidrar utöver detta med en förklaring till hur 

bolagsstyrningsprinciperna skiljer sig åt genom att vi har delat in Shareholder value och CSR i 

olika diskurser. I slutändan handlar det även för storbankerna, precis som för alla andra 

organisationer, om förutsättningen att tjäna pengar. Vilket är någonting som även Alexius och 

Löwenberg (2013) visar som en grund i det hållbarhetsarbete som idag har blivit legitimerande.  

Praktiskt sett bidrar studien till att förklara hur principerna kommer till uttryck. Vilket vi gjort 

genom diskursnäten som är främst är konstruerande utifrån Shareholder value och CSR 

avsnitten i studiens teoretiska referensram. Vi kunde konstatera att hur 

bolagsstyrningsprinciperna kom till uttryck främst påverkades av samhället och andra 

organisationer samtidigt som de alltid begränsas av att följa lagar och regler. 

Vi är medvetna om att denna studie inte studerar hur bolagen styrs. Studien avsåg att studera 

diskurser om bolagsstyrning. Ett förslag till vidare forskning kan därför vara att studera hur 

Shareholder value eller CSR används i bolagsstyrningen. Studien undersöker enbart de svenska 

storbankernas VD-ord under 2000 till 2015. Förslagsvis skulle vidare studier kunna göra en 

liknande studie på exempelvis mindre banker och på så sätt se hur bolagsstyrningsprinciperna 

kommer till uttryck i mindre banker. Det visade sig i denna studie att det skulle kunna finnas 

olika dimensioner av hållbart arbete. Det vore därmed intressant att vidare studera om 

diskurserna kan förekomma i olika dimensioner.  

Avslutningsvis visade det sig även att bolagsformen på banker har en påverkan på 

bolagsstyrningsprinciper, exempelvis som att Swedbank var mer CSR-inriktade inledningsvis 

än Handelsbanken, Nordea och SEB som har en bakgrund som affärsbank medan Swedbanks 

bakgrund ligger i sparbanksrörelsen. Därför vore det intressant att vidare studera hur olika 

bankformer påverkar användningen av bolagsstyrningsprinciper.  
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