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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle ställer allt högre krav på att företag ska agera utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. I takt med detta väljer allt fler företag att vara transparenta genom att 
hållbarhetsrapportera sitt sociala ansvar, trots att hållbarhetsrapporteringen inte är ett 
lagstadgat krav. Tidigare studier av bankernas sociala rapportering har till stor del gjorts med 
stöd av legitimitetsteorin. Studierna har funnit att företagens rapportering av socialt ansvar 
påverkas av förklaringsvariabler som exempelvis närhet till kunder, medieexponering, storlek 
på företaget och intressenternas värderingar.  
 
Vår studie tar avstamp utifrån tidigare forskning och syftar till att beskriva och analysera om 
bankernas rapportering av socialt ansvar vad gäller arbetsförhållande och produktansvar 
bidrar till en ökad medieexponering. Studien analyserar också hur de bakomliggande 
faktorerna storlek, diversifiering och decentralisering påverkar bankernas rapportering av 
arbetsförhållande och produktansvar vad gäller socialt ansvar. Studien omfattar hållbarhets-
rapporter från 110 banker som fanns upptagna i GRI:s databas. Den beroende variabeln var 
medieexponering som mättes genom antal nyhetsträffar på bankerna i Googles databas. De 
övriga variablerna var rapportering av arbetsförhållanden vad gäller socialt ansvar, 
produktrapportering av socialt ansvar, bankens storlek, bankens decentralisering och bankens 
diversifiering. 
 
Resultatet av studien visar att bankernas rapportering av arbetsförhållanden inte bidrar till en 
ökad medieexponering, däremot innebär en mer utförlig rapportering av produktansvar att 
bankerna uppmärksammas mer i media. Resultatet visar också att produktrapporteringen 
påverkas av bankens storlek och diversifiering. Vidare visar resultatet att banker som 
tillämpar ett decentraliserat beslutsfattande är mer benägna att rapportera om dess sociala 
ansvar vad gäller bankens arbetsförhållande.  
 
Nyckelord: Rapportering av socialt ansvar, banker, medieexponering, bankernas storlek, 
decentraliserat beslutsfattande, diversifiering. 
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Abstract 
 
Today's society is increasing demands on companies to act from a sustainability perspective. 
In line with this, more and more companies choose to be transparent through sustainability 
reporting, although sustainability reporting is not a legal requirement. Previous studies of 
banks' social reporting has largely been supported by the legitimacy theory. The studies have 
found that corporate reporting of social responsibility is affected by the variables such as; 
proximity to customers, media exposure, size of company and stakeholder values. 
  
Our study is based on previous research and aims to describe and analyze whether the banks' 
reporting of social responsibility regarding their working conditions and product contributes 
to greater media exposure. Furthermore, this study aims to describe and analyze how the 
underlying factors of the bank size, diversification and decentralized decision-making affect 
the sustainability reports subcategories: product responsibility and labor practices and decent 
work.  
 
The study includes sustainability reports from 110 banks in the GRI database. Data for five 
variables was collected and compared with the variable media exposure, defined as the 
number of hits for the banks in Googles search engine for news. The variables used in the 
study of banks are: reporting of labor practices and decent work, product responsibility 
reporting, size, decentralization and diversification. The results of the study demonstrate that 
a more detailed reporting of product responsibility contributes to the bank gaining more 
media attention. Furthermore, the result shows that extent of the product reporting is 
influenced by the bank´s size and diversification. The results of the study also show that the 
bank's reporting of employment does not contribute to increased media exposure. However, 
the results reveal that if the organization applies more decentralized decision-making, it is 
more likely that the bank reports on the social responsibility for working conditions to a 
greater extent. 
 
Keywords: Corporate social reporting disclosure, banks, media exposure, banks´ size, 
decentralized decision-making, diversification.  
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1. Inledning

Inledningskapitlet bidrar till att ge läsaren en förståelse för ämnet. Vidare diskuteras ämnets 

problembakgrund som därefter leder fram till studiens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
Dagens samhälle ställer allt högre krav på att företag ska agera utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. I takt med detta väljer allt fler företag att vara transparenta genom att 
hållbarhetsrapportera, trots att hållbarhetsrapporteringen inte är ett lagstadgat krav. En viktig 
del av företagens hållbarhetsrapportering handlar om företagens sociala ansvar. Global 
Reporting Initiative (GRI) publicerar riktlinjer för hur Corporate Social Responsibility (CSR) 
bör redovisas och beskriver i sin rapport (GRI, 2015, s. 9) de sociala faktorerna i CSR som en 
samling av underkategorier, exempelvis anständigt arbete och arbetsförhållanden, mänskliga 
rättigheter, samhällsansvar samt produktansvar.  
 
Enligt Giannarkis et al. (2014) kan rapporteringen av CSR utifrån GRI:s riktlinjer användas 
som ett sätt att marknadsföra sitt företag. Att CSR kan användas utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv är något som fler forskare beskriver. Hwang och Kandampully 
(2015) skriver i sin studie som behandlar sociala lojalitetsprogram att företag utnyttjar det 
faktum att intressenterna lägger en stor vikt vid CSR. De skriver att attityden hos företagets 
kunder under de senaste åren har förändrats. Från att tidigare vara fullt tillfredsställda genom 
ett traditionsenligt lojalitetsprogram med monetära incitament, kräver nu kunderna enligt 
forskarna att företagets program även infattar ett mervärde i form av ett socialt 
ansvarstagande. De Magristris et al. (2015) förklarar att det pris som konsumenten är villig att 
betala för en produkt har ett positivt samband med den information som ges om produkten. 
Vilket bidrar till att högre kravs ställs på företagens produktansvar. De förklarar vidare att om 
produkten har information om CSR är kunderna villiga att betala ett högre pris i jämförelse 
med en likvärdig produkt som inte har någon CSR relaterad information. 
 
Företagens hållbarhetsengagemang uppmärksammas ofta i media. Hahn och Kühnen (2013) 
skriver att företagen kan utnyttja detta och använda media som ett kommunikationsverktyg 
för att informera sina intressenter om företagets CSR-arbete. Författarna förklarar vidare att 
media också kan påverka företagens arbete med socialt ansvar. I en tidigare studie gjord av 
Cahan et al. (2015) undersöktes om företagens arbete med ett socialt ansvarstagande bidrar till 
en högre medieexponering. Resultatet av studien visar att företag som arbetar med sitt sociala 
ansvar får en högre uppmärksamhet i media än företag som inte engagerar sig i arbetet med 
socialt ansvar. Vid kännedom om att arbete med socialt ansvarstagande bidrar till ökad 
medieexponering kan företag, med stöd i ovanstående resonemang, använda sig av 
engagemanget kring socialt ansvarstagande som ett instrument för att nå sina intressenter via 
en ökad medieexponering.  
 
I en studie gjord av Branco och Rodrigues (2008b) undersöktes 49 portugisiska företag. 
Författarna fann att en möjlig motivationsfaktor till att företagen väljer att engagera sig i CSR, 
i form av socialt ansvarstagande, är genom att skapa goda relationer med sina intressenter. De 
menar att goda relationer kan leda till konkurrensfördelar och en högre förväntad avkastning. 
En annan möjlig orsak till varför företag engagerar sig i CSR förklaras i en studie gjord av 
Schmidt Albinger och Freeman (2000), författarna menar att rapportering av socialt ansvar 
har en positiv inverkan på företagets potentiella arbetstagare. En underkategori till socialt 
ansvarstagande enligt GRI:s riktlinjer (GRI, 2015, s. 9) är arbetsförhållande. En naturlig följd 
av en omfattande rapportering av arbetsförhållande kan vara att företagens anseende hos 
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potentiella arbetstagare förbättras. Hur företagens personal förhåller sig till att arbeta med 
CSR kan enligt Wong et al. (2011) bland annat förklaras med hjälp av organisationens 
beslutsfattande. De förklarar att en organisation vars beslutfattande till viss del är 
decentraliserad, vilket innebär att företagens personal är delaktiga vid vissa beslut, bidrar till 
en ökad motivation hos företagens anställda att engagera sig i ett CSR-relaterat arbete.  
 
Tidigare forskning om företags rapportering av socialt ansvar, med utgångpunkt i 
legitimitetsteorin visar att offentliga företag med hög synlighet redovisar mer social 
information i sin hållbarhetsredovisning än företag som inte är lika synliga (Clarke och 
Gibson-Sweet, 1999). Adams et al. (1998) visar att företagens sociala rapportering kan 
relateras till storleken på företaget. En orsak till detta förklaras av Bowen (2000), han skriver 
att storleken på företaget påverkar dess resurser. Bowen förklarar vidare att större företag har 
större resurser och kan på så sätt upprätta en mer omfattande rapportering av socialt ansvar. 
Företagets storlek påverkar inte bara företagets resurser och mängden rapportering av socialt 
ansvar. Enligt Brammer och Pavelin (2004) är storleken på företaget av betydande karaktär 
eftersom större företag utsätts för större granskning av samhället än mindre företag. Utöver 
granskningen av samhället påverkas också företagets synlighet av dess storlek. De förklarar 
vidare att stora företag är synligare än mindre företag, vilket innebär att samhället förväntar 
sig en mer omfattande rapportering av större än mindre företag.  
 
En bransch som i samhällets ögon ofta uppfattas som stor, synlig och offentlig är banker. 
Banker är en bransch med en mängd olika intressenter, intressenter som finns utspridda i 
samhället och således kräver stora resurser att nå ut till. Bankerna är en av 
nyckelorganisationerna i samhället vars produkt utgörs av olika tjänster. Bankernas 
intressenter förklaras i en studie gjord av Branco och Rodrigues (2008a) främst vara låntagare 
och kontoinnehavare vilket enligt författarna är en stor del av alla människor i samhället. 
Studien innefattar en undersökning av 12 portugisiska banker. Att banker har en stor påverkan 
på ett hållbart samhälle råder det delade meningar om. I en tidigare studie som undersöker 15 
portugisiska banker gjord av Branco och Rodrigues (2006a) förklaras att finansiella institut 
har en lägre påverkan på miljön än företag verksamma inom andra branscher, vilket leder till 
att många forskare väljer att utesluta banker vid studier om rapportering av företagets sociala 
ansvar. Thompson och Cowton (2004) skriver däremot att banker bör hållbarhetsrapportera 
sitt produktansvar på samma sätt som andra företag eftersom bankernas utlånings- och 
investeringspolitik har en stor påverkan på hållbar utveckling. Banker är tjänsteföretag, vars 
personal anses som en viktig tillgång. Det finns således skäl att misstänka att banker 
rapporterar sitt sociala ansvarstagande vad gäller arbetsförhållanden och produktansvar på ett 
utförligt sätt. 
 
I Branco och Rodrigues studie (2006a) undersöktes som tidigare nämnts 15 portugisiska 
banker, studien syftade till att förklara hur bankerna kommunicerar sitt sociala ansvar. Studien 
utgår från legitimitetsteorin.  De upprättade en jämförelse av vilken redovisning av bankernas 
sociala ansvar som offentliggjordes på bankernas hemsida och vilken redovisning som 
publicerades i bankernas årsredovisning. Branco och Rodrigues använde företagets närhet 
som en förklaringsvariabel till vad som redovisas i de sociala rapporterna, och förklarar att 
företagets närhet påverkas av hur diversifierade bankerna är. Författarna drog slutsatsen att 
redovisningen av bankernas sociala ansvar kommuniceras både i bankernas årsredovisningar 
och på deras hemsidor. Bankerna kommunicerar via det medium de tror ska gynna dem, det 
vill säga, valet av medium styrs av vilka intressenter de riktar sig mot. En möjlig infallsvinkel 
är att bankerna använder rapporteringen av socialt ansvar som ett instrument för att nå 
uppmärksamhet i media.  
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1.2 Problemformulering 
Bankernas val att rapportera sitt sociala ansvarstagande har tidigare förklarats genom 
legitimitetsperspektivet, det vill säga att påtryckningar från media och samhället bidrar till en 
ökad rapportering av socialt ansvar. Det ter det sig därför naturligt att studera om det råder ett 
omvänt förhållande än vad som undersökts i tidigare studier. Det vill säga, om rapportering av 
socialt ansvar bidrar till att bankerna uppmärksammas mer i media. Företagens rapportering 
av socialt ansvar påverkas av företagens resurser (Bowen, 2000). Om banker på förhand vet 
att rapporteringen kommer att leda till ökad medieexponering kan bankerna lättare hantera sin 
medieexponering. Följande resonemang utmynnar i vår frågeställning; 
 

• Leder bankernas rapportering av arbetsförhållande och produktansvar till en ökad 

medieexponering?  

1.3 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att beskriva och analysera hur bankernas rapportering av socialt ansvar 
vad gäller omfattningen av rapportering gällande arbetsförhållande och produktansvar 
påverkar dess medieexponering. Studien syftar också till att beskriva och analysera hur 
faktorerna storlek, decentralisering och diversifiering påverkar bankernas rapportering av 
socialt ansvar vad gäller omfattningen av rapportering angående arbetsförhållande och 
produktansvar.  
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2. Teoretisk referensram och hypotesgenerering 

Kapitel två inleds med en presentation av studiens teoretiska utgångspunkter, följt av en 

övergripande analysmodell. Sedan presenteras studiens beroende variabel medieexponering. 

Vidare i kapitlet presenteras studiens teorier och hypoteser som senare kommer att användas 

vid analysen av studiens empiri.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Bankernas rapportering av socialt ansvar utgår ifrån de riktlinjer som GRI publicerar. År 2013 
offentliggjordes GRI:s senaste riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning bör genomföras, 
den senaste utgåvan av riktlinjerna går under namnet G4 och presenteras på GRI:s hemsida 
(2015). Där beskrivs att skillnaden från tidigare års upplagor av GRI:s riktlinjer är att det 
läggs stor vikt på hållbarhetsrapporternas väsentlighet i G4, det innebär således att högre krav 
ställs på företagen att rapportera den information som anses väsentlig för intressenterna. 
Socialt ansvarstagande och CSR i sin helhet har under de senaste årtiondena fått mer och mer 
uppmärksamhet bland företag och i samhället som stort. De Bakker Groenewegen och Den 
Hond (2005) beskriver i en studie att företagens ansvar mot samhället och miljön går utanför 
dess eget intresse och legala skyldigheter. Innebörden av begreppet CSR är fortfarande inte 
fullständigt cementerat, utan det förekommer skillnader i begreppets tolkning och hur själva 
redovisningen av de olika delarna i CSR ska utföras.  
 
I en studie gjord av Branco och Rodrigues (2008a) undersöktes 12 portugisiska banker. 
Studien syftade till att förklara hur bankerna kommunicerar med sina intressenter och vilka 
faktorer som påverkar rapporteringen av bankernas sociala ansvar. Resultatet av studien visar 
att det finns ett positivt samband mellan intressenternas påtryckningar och medias bevakning 
av bankerna, detta påverkar i sin tur bankernas rapportering enligt Branco och Rodrigues. 
Författarna förklarar vidare att bankernas storlek påverkar dess rapportering av socialt ansvar, 
de menar också att banker är synliga vilket leder till att de utsätts för en hög granskning av 
media.  
 
Används hållbarhetsrapportering som ett medel för att nå medieexponering? Att det finns ett 
samband mellan socialt ansvarstagande och medieexponering bekräftas i en studie gjord av 
Cahan et al. (2015). Studien syftar till att förklara sambandet mellan medieexponering och 
företagens sociala ansvar, utan någon specifik avgränsning till bransch. Författarna drar 
slutsatsen att ett företag som tar ett högt socialt ansvar i form av arbete med CSR tenderar att 
få större utrymme i media.  
 
Banker har en nyckelposition i samhället, deras tjänster berör en mycket diversifierad 
kundkrets, individer samt andra former av intressenter (Branco och Rodrigues, 2008a). 
Resultat av tidigare forskning visar att det finns en korrelation mellan socialt ansvarstagande 
och den medieexponering som företaget utsätts för (Cahan et al., 2015). Det finns således skäl 
att studera om bankerna väljer att rapportera sitt sociala ansvarstagande för att få en högre 
medieexponering som i sin tur kommer att påverka bankerna i positiv bemärkelse. Social 
rapportering i form av rapportering av arbetsförhållanden och produktansvar. För att studera 
huruvida bankerna använder rapporteringen av sitt sociala ansvar för att nå uppmärksamhet i 
media har följande analysmodell konstruerats:  
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Figur 1 – Analysmodell 

 

Denna figur och kommande figurer och tabeller som inte är refererade är skapade av 
författarna till studien.  
 
Figur 1 visar de hypotetiska sambanden vilka vi avser studera i vår studie. Som figuren ovan 
visar, förväntas variationen i den beroende variabeln medieexponering förklaras av 
variationen i studiens mellanliggande variabler: rapportering av arbetsförhållande och 
rapportering av produktansvar. De mellanliggande variablerna påverkas i sin tur av 
förklaringsvariablerna: storlek, decentralisering och diversifiering. Den beroende variabeln 
medieexponering påverkas positivt enligt vår analysmodell av de mellanliggande variablerna 
rapportering av arbetsförhållande och rapportering av produktansvar. Det vill säga om 
mängden information som rapporteras för produkt och arbetsförhållande ökar, förväntar vi oss 
att medieexponeringen ökar. Mängden information för produkt och arbetsförhållande är 
beroende av bankens storlek, om banken har decentraliserat beslutsfattande och 
diversifiering.  

2.2 Medieexponering 
Företagets rapportering av socialt ansvar har blivit ett viktigt verktyg för att upprätthålla ett 
gott anseende hos sina intressenter (Branco och Rodrigues, 2008b). Tidigare forskning visar 
att rapporteringen av socialt ansvarstagande kan relateras till ett marknadsföringsperspektiv 
(Giannarkis et al., 2014) samtidigt som Cahan et al. (2015) menar att företag som arbetar med 
sitt sociala ansvar får en högre exponering i media än företag som inte arbetar med det. Med 
detta i beaktande ter det sig naturligt att studera om banker kan använda rapporteringen av 
socialt ansvar som ett instrument för att nå uppmärksamhet i media. Vad som publiceras i 
media har en stor betydelse för hur företagens intressenter uppfattar företagen (Cahan et al., 
2015). De skriver att media har en betydande roll för företagens anseende i samhället och att 
mediabevakningen bidrar till att sänka kostnader för kapital och öka företagets värde. En 
annan anledning till att företag bör ta hänsyn till media förklaras av Deephouse (2000), 
författaren beskriver att medieexponeringen kan användas för att nå konkurrensfördelar.  
 
I dagens moderna och teknologiska samhälle finner vi att media är en stor bidragande faktor 
till vilket rykte ett företag har, vilket stöds i en studie gjord av Hall (1992). Författaren skriver 
att företagets rykte bör beaktas och hanteras som en immateriell tillgång. Reverte (2009) 
förklarar i en studie att mängden hållbarhetsrapportering ett företag ägnar sig åt påverkas av 
media. Författaren skriver att det kan finnas en fördröjningseffekt. Företag som granskas av 
media ett år, kan leda till att företaget i fråga arbetar med sitt hållbara ansvar mer utförligt 
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kommande år. Banker är en organisation som tidigare nämnts är synliga i samhället på grund 
av de berör en stor mängd intressenter. Tidigare studier har funnit att bankernas aktiviteter 
vad gäller socialt ansvarstagande uppmärksammas av media (Branco och Rodrigues, 2006a), 
vad som däremot inte utforskats är huruvida banker kan använda den sociala delen av 
rapporteringen som ett verktyg för att nå medieexponering.  

2.3 Rapportering av arbetsförhållande 
Rapportering av socialt ansvar vad gäller arbetsförhållande beskrivs i GRI:s rapport (GRI, 
2015) som ett resultat i bedömningen av exempelvis anställningsförhållande, 
utbildningsmöjligheter, mångfald och relationen mellan medarbetare och ledning. 
 
Företagets rapportering av socialt ansvar har en betydande roll vid människors val av 
arbetsplats, enligt en undersökning gjord av Schmidt Albinger och Freeman (2000). Studien 
har för avsikt att beskriva hur arbete med socialt ansvarstagande ger fördelar vid rekrytering 
av personal. De skriver att informationen om arbetsförhållanden och vilka fördelar som finns i 
samband med företagets hantering av de mänskliga resurserna påverkar människors val av 
arbetsplats. Undersökningen visade också att människor värderar företaget utifrån i vilken 
mån som de själva kan uppfylla sina personliga drömmar och utveckling. I studien 
framkommer även att företagets rykte påverkar respondenternas värdering av företagen som 
potentiell arbetsgivare.  
 
Företagens personal kan ses som en resurs och företagen kommer förr eller senare att behöva 
rekrytera ny personal eller skapa förutsättningar som leder till att personalen trivs på 
företaget. I en studie gjord av Branco och Rodrigues (2006b) skriver författarna att företag 
kan uppnå en konkurrensfördel genom att jobba med socialt ansvarstagande. De förklarar att 
de mest uthålliga fördelarna uppnås genom kontroll av företagets immateriella tillgångar, 
exempelvis företagets anställda. Företagen bör rapportera sådan information som intresserar 
de potentiella arbetstagarna för att bättre kunna knyta till sig det humankapital som företaget 
behöver (Schmidt Albinger och Freeman, 2000).  Som tidigare nämnts har forskningen dels 
beskrivit att media påverkar företagens rykte, (Hall, 1992) och dels att det finns ett positivt 
samband mellan företagens arbete med socialt ansvar och i vilken utsträckning företaget 
uppmärksammas i media (Cahan et al., 2015). Till följd av detta finns det därför skäl att tro att 
banker ser möjligheten att få god publicitet i media genom att publicera sitt sociala 
ansvarstagande vad gäller bankernas personal, studiens första hypotes lyder således följande: 
 
H1: Rapportering av arbetsförhållande har ett positivt samband med medieexponering. 

2.4 Rapportering av produktansvar 
GRI definierar produktansvar som en del av som en del av företagens sociala ansvar (GRI, s. 
9). Banker tillhör en bransch som erbjuder sina intressenter olika typer av produkter. De 
produkter som ofta förknippas med banker är: inlåningsmöjligheter, finansiella instrument, 
försäkringar och utlåningsmöjligheter med mera. I vår studie beaktas banker som går under 
benämningen ”commericial banking”, vilket enligt Branco och Rodrigues (2008a) förklaras 
som banker som riktar sin verksamhet mot privatpersoner och mindre företag. I dagens 
samhälle ställer företagens intressenter allt högre krav gällande socialt ansvar på de produkter 
som företagen erbjuder. Lewis (2001) beskriver att företagets intressenter förespråkar 
transparens av företagets produkter. Lewis förklarar vidare att en ökad medvetenhet bidrar till 
en positiv effekt för företag som agerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och en negativ effekt 
för företag som bortser ifrån detta. Kommunikationen av företagets produkter är således 
viktig för att vinna marknadsfördelar.  
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Att engagera sig i CSR och rapportera sitt sociala ansvar är förknippat med kostnader. Branco 
och Rodrigues (2006b) beskriver att en grundläggande förutsättning för att upprätta 
rapportering av socialt ansvar är att arbetet relateras med någon form av ekonomisk fördel. 
Priset på hållbarhetsmärkta produkter i jämförelse med produkter utan märkning skiljer sig 
ofta. I en studie gjord av De Magristris et al. (2015) konstateras att människor är villiga att 
betala ett högre pris för en produkt med CSR-märkning i jämförelse med en likvärdig produkt 
utan CSR relaterad information. Produkter med CSR-märkning lockar inte bara kundernas 
uppmärksamhet, utan också medias intresse. El Ghoul et al. (2011) skriver att företag som 
arbetar med socialt ansvarstagande uppmärksammas mer i media än andra företag.  
 
Företag kan kommunicera sitt sociala ansvar på ett sätt som kan påverka företagets rykte och 
dess produkt på ett positivt sätt, enligt Podnar (2008). Branco och Rodrigues (2006a) skriver 
att banker väljer kommunikationsmedium med hänsyn till vilka intressenter man riktar sig 
mot, det finns följaktligen skäl att studera om banker rapporterar om sin socialt ansvarsfulla 
produkt för att nå medieexponering och på sätt gynna banken. Studiens andra hypotes 
formuleras därför: 
 
H2: Rapportering av produktansvar har ett positivt samband med medieexponering.  

2.5 Storlek 

2.5.1 Storlek, rapportering av arbetsförhållande och medieexponering 

I takt med att människor idag ställer höga krav på att företagen ska ta ett stort socialt ansvar i 
sin verksamhet, ter det sig naturligt för företagen att försöka uppfylla dessa behov. Att 
företagets arbete med sociala frågor och arbetstagarnas inställning till företaget är positivt 
korrelerade påvisas i en studie gjord av Schmidt Albinger och Freeman (2000). De skriver att 
arbetet med dessa frågor är av särskild vikt för att knyta till sig ny arbetskraft. Vidare 
förklaras att informationen om företagets arbete med frågorna som finns tillgänglig vid de 
potentiella arbetstagarnas beslutstillfälle är avgörande. Rapporteringen av arbetsförhållande 
kan således innebära en konkurrensfördel för det rapporterande företaget.  
 
Hur mycket information som rapporteras angående företagets sociala ansvar kan enligt 
Adams et al. (1998) bland annat förklaras genom hur stort företaget som rapporterar är. 
Bowen (2000) skriver att företag med större resurser rapporterar sitt sociala ansvar mer 
omfattande än företag med mindre resurser och resurser och Branco och Rodrigues (2006a) 
skriver även att bankens storlek påverkar hur synliga de är i samhället, och i vilken grad 
banken uppmärksammas i media.  Cahan et al. (2015) beskriver att företag som arbetar med 
socialt ansvarstagande får en högre uppmärksamhet i media än sin motsats. Det ter sig därför 
logiskt att anta att större banker, med större resurser är synligare i media än mindre banker. 
 
Att bankens storlek påverkar de resurser banken har till förfogande för att utarbeta rapporter 
om socialt ansvarstagande samt att rapporteringen av arbetsförhållande kan leda till en 
konkurrensfördel och att en mer omfattande rapportering ger en ökad uppmärksamhet i media 
ligger till grund för hypoteserna: 
 
H3a: Storlek har ett positivt samband med rapporteringen av arbetsförhållande.  
 
H3b: Storlek medieras genom rapporteringen av arbetsförhållande och har ett positivt samband 
med medieexponering.   
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2.5.2 Storlek, rapportering av produktansvar och medieexponering 

I en studie gjord av Brammer och Pavelin (2004) förklaras att storleken på företaget kan 
relateras till hur många olika intressenter företaget har. Intressenternas olika behov 
återspeglas därför i antalet produkter och tjänster som bankerna erbjuder. Storlek har som 
tidigare nämnts visat sig ha betydelse för hur omfattande företagets rapportering av socialt 
ansvar är. Enligt tidigare studier beror detta främst på sambandet mellan företagets storlek och 
dess resurser (Adams et al., 1998; Bowen, 2000). Större företag har genom större resurser en 
bättre möjlighet att utveckla en CSR-märkt produkt än sin motsats. Reverte (2009) skriver att 
de företag som engagerar sig i CSR ofta är stora företag. Engagemanget leder också enligt 
författaren till att företagen får en hög publicitet i media. Det finns olika anledningar till att 
företagen väljer att engagera sig i CSR, Branco och Rodrigues (2008b) anger att en anledning 
till att engagera sig i CSR, i form av socialt ansvarstagande, är för att uppnå 
konkurrensfördelar. De skriver att CSR-rapportering påverkar bankernas relation med 
intressenterna på ett positivt sätt. Branco och Rodrigues (2006a) skriver även att bankernas 
storlek påverkar hur synlig de är i samhället, och i vilken grad bankerna uppmärksammas i 
media. Att bankens storlek påverkar de resurser banken har till förfogande för att utveckla 
produkter med socialt ansvarstagande samt att rapporteringen av produkten kan leda till en 
konkurrensfördel och en ökad uppmärksamhet i media ligger till grund för hypoteserna:  
 
H4a: Storlek har ett positivt samband med rapportering av produktansvar. 
 
H4b: Storlek medieras genom rapportering av produktansvar och har ett positivt samband med 
medieexponering.  

2.6 Decentralisering, rapportering av arbetsförhållande och medieexponering 
Vad som påverkar personalens arbetsförhållanden kan påverkas av många olika faktorer. En 
möjlig sådan är förtagets beslutsfattande och styrning. Decentralisering av ett företag innebär 
att företagets beslutsfattande flyttats från en tidigare central styrning till en mer lokal styrning. 
En decentraliserad organisation likställs ofta med en platt organisation och ställs i motsats 
med en centraliserad organisation, där beslut ofta fattas på central basis, enligt Powell (2002). 
Schmidt Albinger och Freeman (2000) förklarar att potentiella arbetstagare värderar företaget 
högre om det finns goda utvecklingsmöjligheter. En potentiell utvecklingsmöjlighet kan vara 
högre ansvar vilket förekommer i banker med hög grad av decentralisering. Wong et al. 
(2011) finner att decentralisering har ett starkt signifikant positivt samband till arbetet med 
CSR. Författarna skriver att ett decentraliserat beslutfattande bidrar till att medarbetare känner 
sig delaktiga och motiverade att arbeta med CSR-relaterade frågor, exempelvis arbete för 
förbättrade arbetsförhållanden.  Den logiska följden av att företagens anställda motiveras av 
att arbeta med CSR, i form av socialt ansvarstagande, är att företag rapporterar arbetet i en 
hög omfattning. Vi finner att tidigare studier gällande decentralisering inte har studerat dess 
förhållande till bankernas rapportering av arbetsförhållande och medieexponering, vilket 
belyser behovet att utveckla denna forskning. Det ter sig naturligt att det kan finnas ett 
samband då tidigare forskning har funnit att decentralisering påverkar arbetet med socialt 
ansvarstagande, och arbetet med socialt ansvarstagande bidrar till en ökad medieexponering. 
Detta leder oss att formulera följande hypoteser för att studera om decentralisering är relaterat 
till bankernas rapportering av arbetsförhållande och den medieexponering som kan hänföras 
banken: 
 
H5a: Decentralisering har ett positivt samband med rapportering av arbetsförhållande. 
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H5b: Decentralisering medieras genom rapportering av arbetsförhållande och har ett positivt 
samband med medieexponering.   

2.7 Diversifiering, rapportering av produktansvar och medieexponering 
Branco och Rodrigues (2008a) menar att bankernas diversifiering förklaras genom hur många 
kontor bankerna har. Det vill säga, desto högre diversifierad bankerna är, desto fler kontor har 
bankerna. Branco och Rodrigues skriver vidare att en bank med en hög grad av diversifiering 
kommer i kontakt med fler intressenter än sin motsats. Utifrån detta resonemang gör 
författarna därför ett antagande att diversifieringen av bankerna är ett bra mått för hur nära 
man är sina kunder och hur många produkter bankerna erbjuder. Branco och Rodrigues 
(2008a) presenterar också att det finns en stark korrelation mellan bankernas diversifiering 
och rapporteringen av socialt ansvar i bankernas årsrapporter, diskreta rapporter och på deras 
hemsidor. 
 
Det faktum att intressenterna har större krav på företagen att engagera sig i rapportering av 
socialt ansvar förklaras i tidigare studier (Podnar, 2008; Jahdi och Acikdilli, 2009). Kraven 
från intressenterna blir mer påtagliga för företag med fler kontor (Branco och Rodrigues, 
2008a). Detta faktum bör leda till att en bank med hög grad av diversifiering rapporterar sitt 
sociala ansvar. En högre grad av socialt ansvarstagande leder i sin tur till att förtaget 
uppmärksammas i media (Cahan et al., 2015). 
 
Brammer och Pavelin (2004) skriver att större företag tenderar att vara mer diversifierade på 
marknaden. Författarna menar att detta leder till att företagen kommer i kontakt med en 
bredare mängd intressenter, vilket också leder till att företagets synlighet i samhället ökar. 
Groves et al. (2011) skriver att företag som är nära och har en god samverkan med sina 
kunder tenderar att ha en högre medieexponering än andra företag. Lewis (2001) beskriver att 
företagets intressenter förespråkar transparens av företagets produkter. I en annan studie gjord 
av Branco och Rodrigues studie (2006b) beskrivs det att arbetet med CSR kan ge 
konkurrensfördelar. Detta leder fram till följande hypoteser:  
 
H6a: Diversifiering har ett positivt samband med rapportering av produktansvar. 
 
H6b: Diversifiering medieras genom rapportering av produktansvar och har ett positivt 
samband med medieexponering.  
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3. Metod  

Det tredje kapitlet inleds med en presentation av studiens litteratursökning och källkritik. 

Vidare beskrivs studiens ansats, metod och synsätt. Därefter presenteras studiens urval och 

datainsamling. Sedan förklaras studiens operationalisering och dataanalys. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av studiens tillförlitlighet och etiska förhållningssätt. 

 

3.1 Litteratursökning och källkritik  
Vi har i största möjliga mån använt oss av vetenskapliga artiklar i studien. För att vara säkra 
på att informationen som publiceras i de hämtade artiklarna varit pålitliga och haft hög äkthet, 
har vi varit noga med att de valda artiklarna varit “peer-reviewed”. Begreppet peer reviwed 
innebär att artikeln har granskats av en annan forskare. Thurén (2013, s. 16) förklarar 
begreppet äkthet som att en källa som är vad den utger sig för att vara. Det ter sig logiskt att 
anta att artiklarna som granskats av fler än en forskare har en högre äkthet än sin motsats. En 
studies källkritik är av betydande karaktär och beskrivs av Thurén (2013, s. 4) som vikten av 
att bedöma sanningshalten i den information man tar del av.  
 
Litteraturen som användes i denna studie var främst granskade vetenskapliga artiklar hämtade 
från Mittuniversitets databas Business Source Premier. Vi fick också tips av handledaren vid 
sökningen av vetenskapliga artiklar. Förutom de vetenskapliga artiklarna användes också 
litteraturböcker och hemsidor till studien. Anledningen till att detta användes var att vissa 
avsnitt i studien krävde det. Ett exempel på det är GRI:s riktlinjer angående 
hållbarhetsrapportering som vi hämtat från GRI:s hemsida. De böcker som vi använde i 
studien var kurslitteratur och användes främst som stöd till studiens metodavsnitt. För att öka 
studiens tillförlitlighet har sekundärkällor uteslutits och primärkällor använts.  
 
De vetenskapliga artiklarna söktes fram med hjälp av sökorden: ”Corporate social 
responsibility”, ”social disclosure”, ”CSR communication”, ”CSR media exposure”, ”social 
disclosure media exposure”, ”CSR banks”, ”social responsibility disclosure banks”, ”SRD”, 
”CSR decentralization” och ”CSR marketing”.  
 
För att vara säker på att den inhämtade informationen var aktuell har begreppet tidssamband 
beaktats. Thurén (2013, s. 7) beskriver tidssamband som att ju äldre en källa är, desto större är 
risken att den blivit inaktuell. Vi har i så stor utsträckning som möjligt sökt nya vetenskapliga 
artiklar. Ett annat viktigt begrepp inom källkritik är oberoende. Thurén (2013, s. 8) förklarar 
det som att två för varandra oberoende källor ska påstå samma sak. Vi har beaktat detta 
begrepp under arbetet med studien, inte minst i de fall vi använt oss av äldre vetenskapliga 
artiklar.  

3.2 Val av ansats, metod och synsätt  
I denna studie har vi utgått ifrån en deduktiv forskningsansats med en kvantitativ 
undersökningsmetod. Anledningen till detta var syftet med vår studie i viss utsträckning var 
att studera tidigare teorier och härleda hypoteser som senare granskades.  
 
Bryman (2011, s. 26-27) menar att forskning kan angripas på två sätt, antingen deduktivt eller 
induktivt. Den deduktiva ansatsen grundas på teorier och tidigare forskning som har gjorts 
inom ämnet som sedan empirin utgår från. Utgångspunkten ligger således i att den empiriska 
granskningen ska stå över information som redan finns. Detta härleds med hjälp av en eller 
flera hypoteser. Datainsamlingar med en deduktiv ansats sker framför allt via en kvantitativ 
undersökningsmetod.  
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Bryman (2011, s. 28-29) beskriver att den induktiva ansatsen skapar nya teorier genom att dra 
slutsatser utifrån empiriska observationer, vilket innebär att det är något nytt som forskas 
fram, i motsats till den deduktiva ansatsen där teorierna alltså är grunden i studien. 
 
I vår studie har vi använt oss av en positivistisk kunskapssyn. Våra egna värderingar och 
tolkningar ska inte vara en framstående del i redovisningen av resultatet. Bryman (2011, s. 
30-35) skriver att positivism är förklarande, avbildande och skiljer mellan fakta och 
värderingar. Positivismen kan sägas innehålla ett antal “kriterier” som bör vara uppfyllda; det 
ska handla om fenomen som kan bekräftas av sinnena (fenomenalism), syftet bör vara att 
generera hypoteser som går att pröva (deduktivism), kunskap ska uppnås genom insamling av 
fakta som utgör en grund för lagmässig regelbundenhet (induktionism), vetenskapen ska vara 
värderingsfri (objektivism) och ska ha en tydlig deskriptiv utgångspunkt. Vi har inte låtit oss 
påverkas av vår förförståelse inom ämnet utan istället varit objektiva under studiens gång.  

3.3 Urval och datainsamling  

3.3.1 Urval 

Vi ämnade beskriva om bankernas rapportering av socialt ansvar innebär en ökad 
medieexponering. Vi valde att studera de banker som rapporterar sitt sociala ansvar enligt 
GRI:s riktlinjer och fanns upptagna i GRI:s databas. Valet av banker som rapporterar enligt 
GRI:s riktlinjer gjordes för att stärka studiens validitet, eftersom en gemensam referensram 
gör det möjligt att med en högre precision jämföra data mellan bankerna. Valet av banker som 
rapporterar enligt riktlinjerna bidrog också till att göra studiens mätvärden jämförbara med 
tidigare forskning inom området.  
 
Vi har använt oss av en undersökningsmetod där vi valde att studera alla banker som passade 
in i vårt urval, det vill säga en total undersökning. Studien avgränsades inte till vissa specifikt 
valda länder eller regioner. Studien omfattade 110 banker från 50 olika länder. De banker som 
vi valde att analysera hade alla affärsgrenen ”commercial banking”, vilket enligt Branco och 
Rodrigues (2008a) innebär att man riktar sig emot privatpersoner och små företag.  
 
Bryman (2011, s. 199-200) skriver att en viss generalisering kan göras om urvalet är ett 
sannolikhetsurval. Författaren poängterar dock att man ska vara mycket försiktig med 
generaliseringen oavsett urval. Vår studies urval var inte ett sannolikhetsurval vilket har 
försvårat generaliseringen av vår studie. Studiers generalisering diskuteras också i en studie 
gjord av Cormian och Magnan (2003). Författarna skriver att man kan generalisera resultatet 
av undersökningar vad gäller CSR på företag som finns noterade på en aktiemarknad. De 
beskriver att det kan göras eftersom aktiemarknaden är global. I vårt fall hade vi därför kunnat 
generalisera resultatet av de noterade bankerna som undersöktes i vår studie. Det bör dock 
poängteras att vi varit ytterst försiktiga med generaliseringen av studien. De banker som vi 
undersökt rapporterar enligt GRI:s riktlinjer och finns därför i GRI:s databas. Vi valde att 
endast hämta och analysera de rapporter som var skrivna på engelska eftersom bristande 
översättningar kunde påverka studiens validitet på ett negativt sätt.  
 
3.3.2 Datainsamling 
Eftersom GRI:s databas inte erhåller någon sökfunktion för att sortera ut banker ifrån 
huvudrubriken “financial services” inleddes studiens datainsamling med att sortera ut vilka 
finansiella organisationer som tillhörde kategorin banker. Av de rapporterade finansiella 
organisationerna visade det sig att 297 uppfyllde kraven med ”commercial banking”, av dessa 
rapporterade 110 banker på engelska. Resultatet av sorteringen blev således att 110 
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hållbarhetsrapporter av banker analyserades. Dessa banker bildade vår målpopulation medan 
GRI:s databas bildade vår urvalsram.  
 
Med hjälp av de upprättade sökorden, (se tabell 2), användes funktionen kontroll F för att 
räkna antal gånger de valda sökorden nämndes i bankernas hållbarhetsrapporter. Sökorden 
upprättades med hjälp av tidigare studier samt en noga granskning av vilka ord som bankerna 
benämnde sitt sociala ansvarstagande med i dess hållbarhetsrapporter. Den hämtade 
informationen om bankerna sammanställdes sedan med hjälp av dataprogrammet Excel. 
Bankernas exponering i media inhämtades från Googles nyhetsdatabas. Genom Googles 
databas kunde vi urskilja hur många artiklar som publicerades om vår målpopulation under 
den valda tidsperioden. För att på ett tillförlitligt sätt kunna urskilja vilken inverkan bankernas 
rapportering hade på dess uppmärksamhet i mediesammanhang sökte vi på nyheter som 
publicerades under året, och efterföljande år. Därefter undersöktes mängden information i 
dataprogrammet ”Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) 22.0 om rapporteringen 
hos de olika bankerna med mängden artiklar publicerade om bankerna.  
 
Vår studie innefattar en beroende variabel: medieexponering, två mellanliggande variabler: 
rapportering av arbetsförhållande och rapportering av produktansvar, samt tre förklarande 
variabler: storlek, decentralisering och diversifiering. Tabell 1 visar de variabler som 
användes i studien. Tabellen visar också vilken metod som använts vid insamlingen av data. 
För att säkerställa att multikollinearitet inte förelåg mellan studiens variabler testades detta. 
Studiens högsta VIF-värde återfanns mellan variablerna storlek och diversifiering. Värdet 
mellan dessa variabler var 3,090. Således ansåg vi att multikollinearitet inte var ett problem i 
vår studie.  
 
Tabell 1 – Studiens variabler 

 
Variablernas förkortningar definieras och mättes enligt följande: MEDIA medieexponering - antalet 
nyhetsartiklar om banken; TOTSRDLAB rapportering av arbetsförhållande - totala summan av räknade ord i 
bankens hållbarhetsrapport; TOTSRDPROD rapportering av produktansvar - totala summan av räknade ord i 
bankens hållbarhetsrapport; SIZE bankens storlek - antalet anställda på banken; DECEN bankens 
decentralisering - bankens beslutsfattande; SRDDIV bankens diversifiering - bankens totala antal kontor.  

3.4 Operationalisering 
Genom att studera tidigare studier inom området sammanställde vi vilka mått som tidigare 
använts för att mäta studiens variabler. Anledningen till att detta gjordes var för att uppnå en 
hög validitet i studien och för att möjliggöra en jämförelse med tidigare studier. Vår studies 
operationalisering har bidragit till att visa sambanden mellan de olika variablerna. Genom 
operationaliseringen har också regler för hur våra data samlats in upprättats. Den kodbok som 
upprättades, (se tabell 2), i samband med studiens operationalisering bidrog till att den 
kvalitativa data som återfanns i de olika databaserna kunde omformuleras till kvantitativa 
numeriska uttryck.  
 

Variabel Förkortning Typ av variabel Mäts genom Databas
Medieexponering MEDIA Beroende Antal träffar vid sökning på bankens namn Google databas
Rapportering av arbetsförhållande TOTSRDLAB Mellanliggande Innehållsanalys: Räkna ord GRI:s databas
Rapportering av produktansvar TOTSRDPROD Mellanliggande Innehållsanalys: Räkna ord GRI:s databas
Storlek SIZE Oberoende Innehållsanalys: Räkna ord GRI:s databas
Decentralisering DECEN Oberoende Innehållsanalys GRI:s databas
Diversifiering SRDDIV Oberoende Innehållsanalys: Räkna ord GRI:s databas
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Tabell 2 – Kodbok  

 
Tabellen ovan visar en summerad bild av vilka variabler vi inhämtade data för, samt vilka nyckelord som 
användes vid sökningen i databaserna.  

3.4.1 Medieexponering  

För att besvara studiens frågeställning användes bankernas medieexponering som beroende 
variabel. Begreppet medieexponering definieras av oss som antalet artiklar publicerade om en 
specifik bank. Företagens rapportering av socialt ansvar relaterat till medieexponering har 
som tidigare nämnts studerats i tidigare studier (Branco och Rodrigues, 2008b; Cahan et al., 
2015; Reverte, 2009). Cahan et al. (2015) mätte medieexponering genom en “sentiment 
analysis” vilket innebär att forskarna endast studerat antalet positiva artiklar publicerade om 
företagen. Branco och Rodrigues (2008b) mätte, till skillnad från Cahan et al. (2015) 
företagens medieexponering genom en “content analysis”, en så kallad innehållsanalys. Vilket 
innebär att det totala antalet publicerade artiklar gällande företaget beaktades, med undantaget 
för de artiklarna som inte specifikt innehöll information om socialt ansvarstagande.  
 
Vi valde att utgå ifrån Branco och Rodrigues (2008b) metod för att inhämta data om 
bankernas medieexponering. Vi upprättade en innehållsanalys av de artiklar som fanns 
publicerade om varje enskild bank för varje specifikt år. Till skillnad från Branco och 
Rodrigues valde vi dock inte att sortera bort några artiklar. Anledningen till detta var naturlig 
då vår studie utgår från att social rapportering kan användas som ett instrument för att nå 
exponering i media.  
 
Vi använde oss av Googles nyhetsdatabas vid datainsamlingen av bankernas 
medieexponering. Att vi valde Googles databas för datainsamlingen gjordes i linje med 
tidigare studier (Aguinis et al., 2012; Garcia-Sanchez et al., 2014). Insamlingen av data för 
medieexponering gjordes genom att vi sökte på bankernas namn med ett citattecken både 
framför och bakom företagsnamnet. Genom att söka på bankernas namn i databasen fick vi 
det totala antalet publicerade nyhetsartiklar om företaget. Vi valde att kryssa i rutan “news” i 
databasen som säkerställde att endast nyheter, i form av nyhetsartiklar om bankerna gav 
träffar. För att säkerställa att databasen var tillförlitlig gjordes stickprov på sökningar, för 
samma tidsperiod, i andra databaser som tillhandahåller nyhetsartiklar. Det faktum att 
databasen och metoden vid datainsamlingen använts i tidigare studier bidrog också till att 
tillförlitligheten kunde stärkas.  
 
Vi avgränsade vår studie till att endast studera artiklar som var publicerade samma år, eller 
året efter publikationen av bankernas hållbarhetsrapportering. Detta gjordes för att undvika 
den fördröjningseffekt som eventuellt kan finnas mellan media och företag (Reverte, 2009). 
Då vår studie ämnade besvara rapporteringens påverkan på medieexponering gjordes ingen 
skillnad på god eller dålig publicitet i media, eftersom all publicitet i media kan ses som 
positivt för ett företag.  

Variabel Beskrivning Nyckelord Räknade ord
Medieexponering Frekvens av förekommande ord Bankens namn Bankens namn

Rapportering av arbetsförhållande Frekvens av förekommande ord Labor practices and decent work Employment, employee, employees, 
parental leave, sick leave, health, supplier

Rapportering av produktansvar Frekvens av förekommande ord Product responsibility Product responsibility, product, products,
customer, consumer, client

Storlek Antal anställda Permanent employees Number of employees

Decentralisering Beslutsfattande Decentralised Decentralised, decisions, decision making

Diversifiering Frekvens av antal kontor Number of branches/branches Number of branches, branch, branches
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3.4.2 Rapportering av arbetsförhållande och produktansvar  

Vår studies mellanliggande variabler var rapportering av arbetsförhållande och produktansvar. 
Vilka utifrån vår teoretiska referensram och analysmodell antogs ha en funktion som 
mediatorer i sambandet mellan de bakomliggande variablerna och den beroende variabeln 
medieexponering i vår studie. Baron och Kenny (1986) skriver att en variabel kan antas ha en 
funktion som en mediator om den till viss del redogör för relationen mellan analysens 
oberoende och beroende variabler.  
 
I en studie gjord av Branco och Rodrigues (2006a) mättes mängden information om 
bankernas arbetsförhållande och produktansvar genom mätningen av mängden information i 
de båda variablernas huvud- och underkategorier. Vi valde att utgå från denna mätmetod, men 
designade mätmetoden för att passa vår studie, vilket förklaras i de nedanstående avsnitten.  
 
Rapportering av arbetsförhållande definieras enligt GRI:s riktlinjer som rapporteringen av 
”Labor Practises” och ”Decent Work” (GRI, 2015). Dessa huvudkategorier delas in i mindre 
underkategorier, exempelvis ”Employment”, ”Labor/Management Relations”, ”Diversity and 
Equal Opportunity” med mera, enligt GRI:s rapport (GRI, 2015).  
 
Vi valde att mäta rapportering av arbetsförhållanden genom att studera underkategorierna till 
variabeln. Därefter bestämde vi oss för ett antal nyckelord. Nyckelorden bestämdes med hjälp 
av tidigare studier (Branco och Rodrigues 2006a) samt GRI:s definition av socialt ansvar som 
återfinns i GRI:s riktlinjer (2015, s. 65-69), vilka visas i tabell 2. Dessa nyckelord användes 
sedan vid upprättandet av studiens sökord, sökningen i de olika bankernas 
hållbarhetsrapporter. Därefter gjorde vi ett test av sökorden i 10 stycken rapporter. Vi testade 
detta för att säkerställa sökordens träffsäkerhet. Orden i rapporterna räknades sedermera, 
vilket innebar att varje enskild bank fick ett numeriskt värde för variabeln rapportering av 
arbetsförhållande, där siffran motsvarade vad som kunde relateras till rapporteringen av 
bankernas arbetsförhållande.  
 
Studiens andra mellanliggande variabel var rapportering av produktansvar. Produktansvar 
definieras av GRI som en underkategori till socialt ansvar (GRI, s. 9). För att mäta bankernas 
rapportering av produktansvar användes som tidigare nämnts GRI:s databas. Vi mätte 
mängden information som fanns tillgänglig angående bankernas produkter i varje enskild 
hållbarhetsrapport. Vi skapade ett antal nyckelord, (se tabell 2), med samma förfaringssätt 
som för variabeln rapportering av arbetsförhållande. Orden räknades sedan i bankernas 
hållbarhetsrapporter. Varje bank fick således ett numeriskt värde för huvudkategorin; 
”product responsibility”, där antalet poäng motsvarade hur mycket information som kunde 
relateras till rapporteringen av bankernas produktansvar.  
 
Vi valde precis som Branco och Rodrigues (2006a) att inte värdera undervariablerna till 
”product responsibility” olika, utan valde istället att värdera variablerna lika, det vill säga att 
den information som återges är av lika stor betydelse för resultatet i förhållandet till 
medieexponering. ”Product responsibility” benämns i GRI:s riktlinjer (GRI, 2015) med hjälp 
av underkategorierna: ”Customer Health and Safety”, ”Product and Service”, ”Labeling”, 
”Marketing Communications”, ”Customer Privacy” och ”Compliance”.  

3.4.3 Storlek, decentralisering och diversifiering  

Vår studie bestod av tre förklaringsvariabler, nämligen storlek, diversifiering och 
decentralisering. 
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Förklaringsvariabeln storlek har definierades i vår studie som summan av antalet anställda i 
banken. Det finns många olika mått för att mäta hur stort ett företag är. Storlek som variabel 
är vanligt förekommande i tidigare studier, hur det mäts skiljer sig mellan olika studier. 
Brammer och Pavelin (2004) använder totala tillgångar som mått för att mäta storleken på ett 
företag medan Adams et al. (1998) använde företagets omsättning som mått för variabeln 
storlek. Hackston och Milne (1996) tar upp antalet anställda som ett mått på företagens 
storlek. De skriver också att det inte finns något teoretiskt skäl som styrker att ett visst 
storleksmått är bättre än något annat. Med detta i beaktande valde vi att definiera bankernas 
storlek utifrån måttet antal anställda.  
 
Valet att studera antalet anställda som mått för storleken på bankerna gjordes för att undvika 
de problem som kan uppstå då variationerna i omsättningen och totala tillgångar är stora. Vi 
gjorde antagandet att antal anställda är ett stabilare mått och valde således det måttet.  
 
Studiens nästa förklaringsvariabel var decentralisering. Vi mätte om bankerna 
var decentraliserade med hjälp av deras rapporter som hämtades från GRI:s databas. Det 
nyckelord som användes för att studera om bankerna var decentraliserade eller inte var 
”decentralized”. I de fall som det inte framgick i hållbarhetsrapporteringen om bankerna var 
decentraliserade eller inte, använde vi deras hemsidor som stöd för att ta reda på om de 
agerade utifrån ett decentraliserat beslutfattande eller inte. Vi bedömde inte bankernas grad av 
decentralisering utan undersökte endast om ett decentraliserat beslutsfattande förelåg eller 
inte. Variabeln kom således därför att anta värdet 1 eller 0 i studien, och blev en så kallad 
”dummy variable”. 
 
Vi valde nyckelordet ”number of branches” (antal kontor) som ett mått för hur diversifierad 
bankerna var. Branco och Rodrigues (2006a) förklarar att ”branches” är ett bra mått för hur 
synlig bankerna är i samhället. I en senare studie (2008a) av samma författare förklaras att 
företagens synlighet kan kopplas till hur diversifierad bankerna är och att detta påverkar 
bankernas närhet till intressenterna, men även antalet intressenter. Med detta i beaktande 
använder författarna ”branches” som ett mått på hur nära bankerna är i förhållande till sina 
intressenter. Vi utgår alltså från Branco och Rodrigues (2006a; 2008a) resonemang om att 
”number of branches” är ett bra mått för att mäta hur diversifierad en bank är.  
 
I hållbarhetsrapporterna som återfinns i GRI:s databas avser benämningen ”branches” det 
svenska ordet kontor. Det totala antalet kontor räknades och varje bank fick ett numeriskt 
värde för antalet kontor, det vill säga att desto fler kontor bankerna hade (högre numeriskt 
värde) desto högre grad av diversifiering ansågs bankerna ha. 

3.5 Dataanalys  
Datainsamlingen och databearbetningen genomfördes manuellt vilket kan resultera i felaktiga 
inmatningar. För att undvika och åtgärda dessa typer av fel, kontrollerades datamaterialets 
extremt höga och låga värden. Kontrollen gjordes för att undvika att extremvärden påverkat 
resultat i en missvisande riktning. För att kunna göra regressioner på variablerna gjorde vi 
också naturliga logaritmer av variablerna: medieexponering, rapportering av 
arbetsförhållande, rapportering av produktansvar, storlek och diversifiering. En av studiens 
förklaringsvariabler: decentralisering, gjordes om från kvalitativ till kvantitativ data, således 
utformades en dummy variabel där värdet 1 motsvarade att bankens beslutsfattande var 
decentraliserat och värde 0 innebar att bankens beslutsfattande inte var decentraliserat.  
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Studiens data matades in i dataprogrammet SPSS. Där genomfördes också logaritmeringen av 
studiens variabler. Logaritmerna gjordes för att minska de stora skillnaderna mellan värdena 
för att på så sätt kunna genomföra analysmetoderna. Logaritmerna bidrar också enligt Hair et 
al. (2010, s. 34-35) att studiens variabler blir mer normalfördelade, vilket författarna förklarar 
vidare som en förutsättning för att multipla regressionsanalyser ska kunna genomföras (2010, 
s. 71). Vidare användes SPSS för att upprätta studiens deskriptiva statistik, korrelationsmatris, 
regressionsanalys och studiens stiganalys. De regressionsanalyser som upprättades var enkla 
bivariata analyser och multipla regressionsanalyser mellan studiens variabler och studiens 
beroende variabel. Vi valde att använda oss av två signifikansnivåer vid våra 
hypotesprövningar: p - värde < 0,01 och p - värde < 0,05. Där p – värden < 0,01 innebar en 
mycket stark signifikans och p – värden < 0,05 innebar signifikans.  

3.5.1 Stiganalys  

Eftersom vår analysmodell, se figur 1, innehöll mellanliggande variabler valde vi att 
genomföra stiganalyser. Stiganalyserna huvudsakliga uppgift i vår studie var att ytterligare 
beskriva det resultat som framkom genom de uppställda regressionsanalyserna. Deshpande 
och Zaltman (1982) skriver att syftet med metoden är att utforska de linjära sambanden 
mellan ett antal variabler, vars orsakssamband är kända eller teoretiskt underbyggda. 
 
En annan viktig aspekt till varför vi valde att göra stiganalyser var för att studera de 
övergripande sambanden i analysmodellen, vilket inte beaktas vid bivariata 
regressionsanalyser. Deshpande och Zaltman (1982) beskriver att stiganalyser går ut på att 
genomföra en rad regressioner. De linjära sambanden mellan variablerna analyseras genom β-
värdet för regressionerna. Forskarna förklarar att det är de testade variablernas direkta- och 
indirekta effekt på den beroende variabeln som bör analyseras. 
 
Deshpande och Zaltman (1982) beskriver den direkta effekten som den bakomliggande 
variabelns påverkan på den beroende variabeln, utan hänsyn till de eventuella mellanliggande 
variablerna. Den indirekta effekten förklaras av forskarna som den bakomliggande variabelns 
effekt på den beroende variabeln när den går genom en mellanliggande variabel. Således 
beräknas den direkta effekten som (βxy) och den indirekta effekten (βmx*βmy) och den totala 
effekten som (βxy)+(βmx*βmy). 

3.5.2 Mediationsanalys  

Vi valde att göra mediationsanalyser för att ytterligare utforska interaktionerna mellan de 
teoretiska sambanden som presenterades i problembakgrunden och hypotesgenereringen.  
 
Wood et al. (2008) förklarar i en studie att det inte finns någon konsensus för hur en 
mediationsanalys skall utföras. Vilka statistiska metoder som används för att utföra testen 
skiljer sig ofta mellan olika forskare. Författarna förklarar vidare att en av de mest använda 
metoderna, är en metod som utarbetats av två forskare, Baron och Kenny, och som förklaras 
mer ingående i en studie gjord av dem från 1986. Wood et al (2008) rekommenderar att man 
även beskriver den valda metoden för mediationsanalys i detalj. Baron och Kenny (1986) 
beskriver tre olika krav för att undersöka om det föreligger en mediation i ens analysmodell; 
1) Variationerna i den oberoende variabeln (X) skall signifikant påverka variationen i den 
misstänkta mellanliggande variabeln (M). 2) Variationen i den mellanliggande variabeln (M) 
påverkar signifikant den beroende variabeln (Y). 3) Det skall finnas ett signifikant samband 
mellan den oberoende variabeln (X) och den beroende variabeln (Y).  När stigen X-M och M-
Y kontrolleras i regressionen Y, M, X skall det tidigare signifikanta sambandet X-Y inte 
längre ha någon signifikans. Baron och Kenny (1986) rekommenderar vidare att man bör 
inkludera ett Sobel test för att testa signifikansen av variationen på koefficienten på grund av 
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att man introducerar mediatorn. I vår studie användes ett Sobel-Z värde på +/- 1,96 för att 
bedöma signifikansen av variationen för b-koefficienten. 
 
Studiens mediationsanalyser gjordes för att testa de teoretiska linjära kausalitetssambanden: 
1) storlek → rapportering av produktansvar → medieexponering 
2) diversifiering → rapportering av produktansvar → medieexponering. 

3.6 Tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt 

3.6.1 Validitet  

Bryman (2011, s. 162-163) menar att validitet handlar om hur väl en undersökning mäter det 
som den ämnar beskriva. För att stärka validiteten har studiens variabler och hypoteser 
grundats genom tidigare forskning. Vi har använt oss av beprövade mått för att mäta och 
granska de valda variablerna, till skillnad från tidigare studier har vi dock valt att flytta om 
variablerna, men detta är inte något som kan anses påverka studiens validitet på ett negativt 
sätt.  
 
Ytterligare en aspekt som vi anser ökar vår studies validitet är studiens datainsamling och 
urval. Vi valde att endast hämta och analysera hållbarhetsrapporter som var skrivna på 
engelska, detta gjordes för att undvika felaktigheter i översättningen från andra språk och kan 
därefter anses ha stärkt studiens validitet. En annan viktig aspekt som får anses stärkt 
validiteten i studien är datainsamlingen av bankernas medieexponering. Vi använde oss av en 
databas som gjorde det möjligt att söka på specifika tidperioder. Därför kunde vi anpassa vår 
sökning till att söka på hur mycket uppmärksamhet varje enskild bank fått vid aktuell 
rapportperiod, det vill säga under året banken rapporterade plus året efter. För att kunna 
säkerställa att databasen Google var pålitlig vid datainsamlingen av bankernas 
medieexponering gjordes stickprov på sökningar för samma tidsperiod i andra databaser som 
tillhandahåller nyhetsartiklar och med följden att samma resultat påvisades.  

3.6.2 Reliabilitet  

Bryman (2011, s. 49) skriver att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och sådant som rör 
själva mätmetodens pålitlighet. Reliabiliteten hänger samman med replikerbarheten, 
Replikerbarhet förklaras av författaren som möjligheten för en annan forskare att upprepa 
samma studie som ens egen och få liknande resultat. En anledning till att upprepa en studie 
kan vara att någon misstänker att det ursprungliga resultatet inte stämmer, eller att flera 
studier gett inkonsekventa resultat. Inom samhällsvetenskapen är en upprepning av en studie 
dock inte speciellt vanligt, snarare sällsynt. I händelse av att någon upprepar vår studie blir 
resultaten förhoppningsvis liknande. Det är dock viktigt att komma ihåg att möjligheten till 
generaliseringar i vår studie är ytterst liten, både på grund av vår begränsade målpopulation 
och på grund av den undersökningsmetod som vi har utgått ifrån. En replikering med syfte att 
validera undersökningens resultat kan således vara genom att analysera bankernas 
rapportering av socialt ansvar och dess medieexponering igen. För att öka studiens 
replikerbarhet har vi i största möjliga mån utförligt beskrivit studiens genomförande.  
 
En annan viktig faktor för vår studies reliabilitet är dess operationalisering. I avsnittet som 
berörde operationaliseringen förklarades studiens variabler och hur vi gått tillväga för att mäta 
dem. Vi har utgått ifrån tidigare forskning vilket även det anses stärka vår studies reliabilitet.  

3.6.3 Etiskt förhållningssätt 

Vi har under studiens gång beaktat de etiska normer för hur forskning i Sverige bör 
genomföras. Bryman (2011, s. 131-132) skriver att fyra väsentliga principer som berör 
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forskningsetik är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi använder oss av öppet publicerad information, närmare bestämt GRI:s 
databas för bankernas hållbarhetsrapporteringar. Detta innebar att informationskravet och 
samtyckeskravet inte behövde uppfyllas, eller beaktas närmare i vår studie. Med tanke på att 
den data vi samlade in är offentlig och tillgänglig för allmänheten ansåg vi att informationen 
inte klassades som känslig för företagen. Däremot uppfylldes konfidentialitetskravet genom 
att använda akronymer. Således röjdes inte bankernas identitet i den insamlade data som 
användes i studien. Den data som insamlades har endast använts i forskningssyfte till vår 
studie, vilket innebar att även nyttjandekravet uppfylldes.  
 
Vi har varit värderingsfria och objektiva i vår studie, vilket Jacobsen et al. (2002, s. 491) 
beskriver som en viktig förutsättning när forskaren följer en positivistisk kunskapssyn. 
Eriksson och Wiedersheim (2011, s. 179) förklarar att en viktig etisk aspekt som man bör 
beakta är forskningsetik. De förklarar begreppet genom att det är viktigt att ständigt referera 
till befintlig forskning för att inte ta åt sig äran för någon annans arbete. Detta är något som vi 
anser att vi har gjort kontinuerligt under arbetet med studien.  
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4. Resultat 

Kapitel fyra inleds med en presentation av studiens deskriptiva statistik och 

korrelationsmatris. Vidare presenteras vilka resultat som framkom av studiens testade 

hypoteser. I kapitlet presenteras verifiering av studiens hypotestester i en sammanfattande 

tabell. Kapitlet avslutas med en diskussion till studiens resultat. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 3 presenterar studiens deskriptiva statistik. Tabellen visar att studiens variabler har 
undersökts med stöd av lika många observationer, 110 banker. Tabellen visar också de olika 
variablernas minimum- och maximumvärde, medelvärde och variablernas standardavvikelser. 
Resultatet av datainsamlingen skiljer sig mellan bankerna, ett tydligt exempel på detta är 
resultatet av bankernas medieexponering där den bank som fick lägst publicitet i media fick 1 
träff i databasen medan den bank som fick mest uppmärksamhet fick 598 000 träffar i 
databasen. Storleken på de studerade bankerna skiljer sig mellan 348 anställda hos den minsta 
banken till 275 000 anställda hos den största banken i undersökningen.  
 
Den deskriptiva statistiken avser att ge en överskådlig bild över de värden som samlades in 
till studiens 6 variabler. För att variablerna ska vara lätta att tolka är variablerna: 
medieexponering, rapportering av arbetsförhållande (TOTSRDLAB), bankens rapportering av 
produktansvar (TOTSRDPROD) bankens storlek (SIZE) och bankens grad av diversifiering 
(SRDDIV) inte logitimerade (ln) i tabellen nedan. 
 
Tabell 3 – Deskriptiv statistik 

 
MEDIA medieexponering - antalet nyhetsartiklar om banken; TOTSRDLAB rapportering av arbetsförhållande - 
totala summan av räknade ord i bankens hållbarhetsrapport; TOTSRDPROD rapportering av produktansvar - 
totala summan av räknade ord i bankens hållbarhetsrapport; SIZE bankens storlek - antalet anställda på banken; 
DECEN bankens decentralisering - bankens beslutsfattande; SRDDIV bankens diversifiering - bankens totala 
antal kontor.  

4.2 Hypotesprövning  
I tabellerna 4, 5 och 6 nedan presenteras sambanden mellan studiens variabler. Resultatet 
visar att det föreligger ett samband mellan storlek och medieexponering. Resultatet visar 
också att bankernas rapportering av produktansvar har ett samband med medieexponering, 
vilket också exempelvis diversifiering har. Vidare visar resultatet att det föreligger ett 
samband mellan storlek och diversifiering mot variabeln rapportering av produktansvar, (se 
tabell 6). Decentralisering har ett samband med rapportering av arbetsförhållande och visas i 
sin helhet i tabell 5.  

4.2.1 Regressionsanalys 

Studiens första två hypoteser, H1 och H2, rapportering av arbetsförhållande och rapportering 
av produktansvar har ett positivt samband med medieexponering, som berör sambandet 
mellan studiens mellanliggande variabler och beroende variabel presenteras i tabell 4. 
Resultatet visar att det inte finns något signifikant positivt samband mellan rapportering av 

N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse
MEDIA 110 1 598000 21926,000 74911,482
TOTSRDLAB 110 4 600 154,230 120,814
TOTSRDPROD 110 0 302 60,710 46,796
SIZE 110 348 275000 33503,150 56374,289
DECEN 110 0 1 0,100 0,301
SRDDIV 110 0 15679 1442,770 2641,060
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arbetsförhållande och medieexponering (β = 0,123, p-värde = 0,199). Vidare visar resultatet 
att det däremot finns ett signifikant positivt samband mellan rapportering av produktansvar 
och medieexponering (β = 0,234, p-värde = 0,014).  
 
Tabell 4 – Regressionsresultat medieexponering 

 
 
Modell regressionsresultat medieexponering – bivariata regressioner, lnTOTSRDLAB, lnTOTSRDPROD, 
lnSIZE, DECEN, lnSRDDIV mot medieexponering. lnTOTSRDLAB – rapportering av arbetsförhållande; 
lnTOTSRDPROD – rapportering av produktansvar; lnSIZE – storlek; DECEN - Decentralisering, 
beslutsfattande; lnSRDDIV – antal kontor.  
 
Av de bakomliggande variablernas (storlek, decentralisering och diversifiering) samband med 
de mellanliggande variablerna kan tre utav fyra hypoteser bekräftas. Resultatet av studien 
visar att storlek inte har något signifikant positivt samband till rapportering av 
arbetsförhållande (β = 0,120, p-värde = 0,211), (se tabell 5), därmed förkastas H3a. H5a, att 
decentralisering har ett signifikant positivt samband med rapportering av arbetsförhållanden 
bekräftas däremot (β = 0,205, p-värde = 0,032), (se tabell 5).  
 
Tabell 5 – Regressionsresultat rapportering av arbetsförhållande 

 
 
Modell regressionsresultat rapportering av arbetsförhållande – bivariata regressioner, lnSIZE, DECEN mot 
rapportering av arbetsförhållande. lnSIZE – storlek; DECEN – Decentralisering, beslutsfattande.  
 
Storlek ett signifikant positivt samband med rapporteringen av produktansvar (β = 0,322, p-
värde = 0,001), (se tabell 6), vilket leder till att H4a kan bekräftas. Slutligen bekräftas också 
studiens H6a, diversifiering har ett positivt signifikant samband med rapportering av 
produktansvar (β = 0,331, p - värde = 0,000), (se tabell 6).   
 
Tabell 6 – Regressionsresultat rapportering av produktansvar 

    
Modell regressionsresultat rapportering av produktansvar – bivariata regressioner, lnSIZE, lnSRDDIV mot 
rapportering av produktansvar. lnSIZE – storlek; lnSRDDIV – antal kontor. 
 

Modell

1 2 3 4 5

Oberoende

variabel β p β p β p β p β p

lnTOTSRDLAB 0,123 0,199

lnTOTSRDPROD 0,234 0,014

lnSIZE 0,401 0,000

DECEN 0,056 0,558

lnSRDDIV 0,302 0,001

Modell

1 2

Oberoende

variabel β p β p

lnSIZE 0,120 0,211

DECEN 0,205 0,032

Modell

1 2

Oberoende

variabel β p β p

lnSIZE 0,322 0,001
lnSRDDIV 0,331 0,000
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För att analysera de övergripande sambanden i analysmodellen gjordes multipla regressioner. 
Resultatet presenteras nedan, (se Tabell 7). Modell 1 - resultatet visar att det inte finns ett 
signifikant positivt samband för kombinationen av de oberoende variablerna storlek och 
decentralisering mot variabeln rapportering av arbetsförhållande (p-värde = 0,052). Vidare 
presenteras ett signifikativt positivt samband mellan rapportering av produktansvar och 
storlek samt diversifiering (p-värde = 0,001). Modell 2 - det finns ett signifikant positivt 
samband mellan medieexponering och rapportering av arbetsförhållande samt rapportering av 
produktansvar (p-värde = 0,042). 
 
Tabell 7 – Regressionsresultat medieexponering, rapportering av arbetsförhållande och rapportering av 
produktansvar 

 
Modell 1 - lnTOTSRDLAB och lnTOTSRDPROD; Modell 2 - lnMEDIA.  
lnTOTSRDLAB – rapportering av arbetsförhållande; lnSIZE - storlek; DECEN - Decentralisering, 
beslutsfattande; lnTOTSRDPROD – rapportering av produktansvar; lnSRDDIV - antal kontor; lnMEDIA – 
medieexponering.  

4.2.2 Resultat av stig- och mediationsanalys  

Resultatet av de genomförda stiganalyserna presenteras nedan, (se tabell 8). Resultatet av 
stiganalysen för variablerna storlek, rapportering av arbetsförhållande och medieexponering 
(som den beroende variabeln) visar att den direkta effekten är 0,401 och den indirekta 
effekten är 0,015, analysens p-värde på den direkta effekten är 0,000. Resultatet av analysen 
innebär att rapportering av arbetsförhållande har en funktion som motsvarar 4 procent i 
analysen mot medieexponering. 
 
Stiganalysen för variablerna storlek, rapportering av produktansvar och medieexponering ger 
en direkt effekt på 0,401 med ett p-värde på 0,000 och en indirekt effekt på 0,077. Resultatet 
av analysen innebär att rapportering av produktansvar har en funktion på 16 procent i 
analysen mot medieexponering. 
 
Resultatet av stiganalysen gjord för variablerna decentralisering, rapportering av 
arbetsförhållande och medieexponering visar att den direkta effekten i analysen är 0,056. Den 
indirekta effekten är 0,025 och den direkta effektens p-värde är 0,558.  
 
Studiens sista stiganalys gjordes med variablerna diversifiering, rapportering av 
produktansvar och medieexponering. Resultatet av analysen visar att rapportering av 
produktansvar har en funktion i analysen mot medieexponering. Den direkta effekten i 
analysen är 0,077, resultatet innebär att den indirekta effekten står för 20 procent av 
stiganalysens totala effekt.  
 

         "lnTOTSRDLAB" + "lnTOTSRDPROD" = Modell 1               " lnMEDIA" = Modell 2
lnTOTSRDLAB lnTOTSRDPROD lnMEDIA
β P-värde β P-värde β P-värde

lnSIZE 0,109 0,251 lnSIZE 0,155 0,337 lnTOTSRDLAB -0,073 0,576
DECEN 0,199 0,037 lnSRDDIV 0,204 0,206 lnTOTSRDPROD 0,284 0,030
P-värde 0,052 0,001 0,042
F 3,039 7,054 3,270

R2 0,067 0,117 0,058

Adjusted R2 0,054 0,101 0,040



     22

Tabell 8 – Stiganalys 

 
lnSIZE - storlek; lnTOTSRDLAB – rapportering av arbetsförhållande; lnMEDIA - medieexponering; 
lnTOTSRDPROD – rapportering av produktansvar; DECEN - Decentralisering, beslutsfattande; lnSRDDIV – 
antal kontor.  
 
Nedan följer resultatet av studiens gjorda mediationsanalys, (se tabell 9). Rapportering av 
arbetsförhållande exkluderas från studiens mediationsanalys eftersom variabeln inte uppfyllde 
de krav som specificeras enligt Baron och Kenny (1986). Rapportering av arbetsförhållande 
har som tidigare nämnt inget signifikant positivt samband med den beroende variabeln 
medieexponering. 
 
I mediationsanalysen för variablerna storlek, rapportering av produktansvar och 
medieexponering, ser vi i den första delen av analysen (modell 1) att b-koefficienten för 
bankernas storlek är 0,780. Bankernas storlek antar ett värde som är större än i den andra 
delen av analysen som även innefattar den misstänkta mediatorn rapportering av 
produktansvar (modell 2). Där är b-koefficientens värde för bankernas storlek 0,706. 
Analysens Sobel Z test påvisar dock att denna förändring i variabelns b-koefficient inte är 
signifikant.  
 
Mediationsanalysen för variablerna diversifiering, rapportering av och medieexponering visar 
i den första delen av analysen (modell 1) att b-koefficienten för diversifiering är 0,575. Vilket 
är större än b-koefficienten för diversifiering i den andra delen av analysen (modell 2), där b-
koefficienten är 0,530. Även i denna analys påvisar Sobel Z testet att denna förändring i 
variabelns b-koefficient inte är signifikant.  
 
Tabell 9 – Mediationsanalys 

 

 
 
lnSIZE - storlek; lnTOTSRDPROD – rapportering av produktansvar; lnSRDDIV - antal kontor; lnMEDIA – 
medieexponering.  

Stiganalys X-Y (βxy) p-värde X-M (βmx)*M-Y (βmy) (βmx*βmy) + (βxy) Direkt effekt/total effekt Indirekt effekt/total effekt
Direkt effekt Direkt effekt Indirekt effekt Total effekt Andel direkt effekt (%) Andel indirekt effekt (%)

lnSIZE, TOTSRDLAB, lnMEDIA 0,401 0,000 0,015 0,416 96 4

lnSIZE, TOTSRDPROD, lnMEDIA 0,401 0,000 0,077 0,476 84 16

DECEN, TOTSRDLAB, lnMEDIA 0,056 0,558 0,025 0,081 69 31

lnSRDDIV, TOTSRDPROD, lnMEDIA 0,302 0,001 0,077 0,379 80 20

Oberoende variabler b (s.e) β t F df R2 Total R2 Sobel Z
Modell 1

lnSIZE (X) 0,780 (0,171) 0,401** 4,546 20,665 108,109 0,161** (x,y)
Modell 2

lnTOTSRDPROD (M) 0,374 (0,296) 0,117 1,263 0,055* (y,m)
lnSIZE (X) 0,706 (0,181) 0,363** 3,909 11,187 108,109 0,012 (y,x,m-yx) 0,173 (y,x,m) 1,188

Oberoende variabler b (s.e) β t F df R2 Total R2 Sobel Z
Modell 1

lnSRDDIV (X) 0,575 (0,17) 0,302** 3,272 10,704 107,108 0,091** (x,y)
Modell 2

lnTOTSRDPROD (M) 0,002 (0,000) 0,098 1,035 0,055* (y,m)
lnSRDDIV (X) 0,530 (0,181) 0,278** 2,935 5,891 106,108 0,009 (y,x,m-y,x) 0,100 (y,x,m) 1,414
Beroende variabel medieexponering (Y)
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4.2.3 Sammanställning av hypotesprövning 

Ett sammanfattat resultat av studiens hypotesprövningar presenteras nedan, (se tabell 10). 
Som framgår av tabellen verifieras 4 av studiens 10 testade hypoteser. De hypoteser som 
bekräftas är H2, H4a, H5a och H6a. Det finns därför skäl att styrka påståendena att bankernas 
rapportering av produktansvar påverkas av dess storlek och diversifiering, medan rapportering 
av arbetsförhållande påverkas av decentralisering. Resultatet visar att variablerna rapportering 
av arbetsförhållande och rapportering av produktansvar inte har en funktion som mediatorer 
till variablerna storlek, decentralisering och diversifiering och dess samband med 
medieexponering.  
 
Tabell 10 – Hypotesverifiering 

 
Rapportering av arbetsförhållande har ett samband med diversifiering. Rapportering av produktansvar har ett 
samband med medieexponering, storlek, diversifiering. Rapportering av arbetsförhållande och rapportering av 
produktansvar har ingen funktion som mediatorer i sambandet med medieexponering. 

4.3 Diskussion 

Studiens resultat visar att bankernas rapportering av arbetsförhållande inte innebär att 
bankerna får en högre medieexponering, därmed förkastas studiens första hypotes, H1. 
Bankernas rapportering av produktansvar påverkar däremot bankernas medieexponering och 
därmed accepteras studiens andra hypotes, H2. Studiens resultat innebär att bankernas 
rapportering av produktansvar är av betydande karaktär i vilken grad bankerna 
uppmärksammas i media.  
 
Sambandet mellan variablerna rapportering av arbetsförhållande, rapportering av 
produktansvar och medieexponering undersöktes dels genom bivariata regressioner och dels 
genom en multipel regression, (se tabell 4 och 7). Resultatet av den multipla regressionen blev 
att modellen har en svag signifikans (p-värde = 0,042), trots ett icke signifikant samband 
mellan rapportering av arbetsförhållande och medieexponering. Signifikansen för modellen 
förklaras genom rapporteringen av produktansvar positiva samband med medieexponering (p-
värde = 0,014). Vidare förklarar de oberoendevariablerna i modellen 5.8 procent av 
medieexponering. Studiens resultat visar att bankernas rapportering av arbetsförhållande inte 
innebär att bankerna får en högre medieexponering. Bankernas rapportering av produktansvar 
påverkar däremot bankernas medieexponering.  Studiens resultat indikerar att bankernas 
rapportering av produktansvar påverkar i vilken grad bankerna uppmärksammas i media. En 
tidigare studie som styrker vårt resultat är en studie gjord av Cahan et al. (2015). Visserligen 
undersökte de företagens arbete med CSR och inte specifikt dess rapportering, men forskarna 

Hypotes Resultat
H1 Rapportering av arbetsförhållande har ett positivt samband med medieexponering Verifieras inte 

H2 Rapportering av produktansvar har ett positivt samband med medieexponering Verifieras

H3a Storlek har ett positivt samband med rapportering av arbetsförhållande Verifieras inte

H3b Storlek medieras genom rapportering av arbetsförhållande och har ett positivt samband med medieexponering Verifieras inte

H4a Storlek har ett positivt samband med rapportering av produktansvar Verifieras

H4b Storlek medieras genom rapportering av produktansvar och har ett positivt samband med medieexponering Verifierias inte

H5a Decentralisering har ett positivt samband med rapportering av arbetsförhållande Verifieras

H5b Decentralisering medieras genom rapportering av arbetsförhållande och har ett positivt samband med medieexponering Verifieras inte

H6a Diversifiering har ett positivt samband med rapportering av produktansvar Verifieras

H6b Diversifiering medieras genom rapportering av produktansvar och har ett positivt samband med medieexponering Verifieras inte 
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menar precis som vi att mängden CSR-engagemang som företagen har vad gäller företagens 
produktansvar är av betydelse för hur stor uppmärksamhet företagen får i media.  
 
Vad som påverkar bankernas rapportering av socialt ansvar vad gäller dess arbetsförhållanden 
och produkt kan förklaras av olika variabler. Variablerna som vi på förhand misstänkte hade 
en stor inverkan på bankens rapportering av arbetsförhållande var storlek och decentralisering 
medan variablerna storlek och diversifiering ansågs påverka bankernas produktrapportering.  

4.3.1 Rapportering av arbetsförhållande 

Rapportering av arbetsförhållande har inte ett positivt signifikant samband med 
förklaringsvariabeln storlek, (se tabell 5). Studiens resultat innebär således att bankernas 
storlek inte förklarar i vilken utsträckning de väljer att rapportera om arbetsförhållanden och 
därmed förkastas H3a. Bankernas storlek har ett signifikant positivt samband med bankernas 
medieexponering, (se tabell 4), men detta kan alltså inte förklaras med hjälp av bankernas 
rapportering av arbetsförhållande. H3b förkastas till följd av detta. En förklaring kan vara att 
det föreligger andra interaktionseffekter än de vi valde att analysera i vår 
analysmodell.  Resultatet väcker en del förvåning då banker är ett tjänsteföretag som är 
enormt beroende av sin personal, vi anser att detta borde leda till att bankerna är benägna om 
att rapportera om arbetsförhållanden. Inte minst då engagemanget i CSR vad gäller socialt 
ansvarstagande leder till medieexponering (Cahan et al. 2015), vilket kan leda till en ökad 
konkurrensfördel (Branco och Rodrigues 2006b; Deephouse, 2000). Albinger och Freeman 
(2000) menar att företag som vill rekrytera personal bör rapportera om företagets 
arbetsförhållanden för att på så sätt få en fördel i jakten på ny personal.  
 
Studien ämnade också förklara om banker som är decentraliserade rapporterar om 
arbetsförhållanden mer omfattande än banker som inte är decentraliserade. Resultatet av 
hypotesen kopplat till detta, H5a accepteras. Resultatet visar att decentraliserade banker 
rapporterar mer omfattande om arbetsförhållande än banker som inte är decentraliserade, (se 
tabell 5). Resultatet väcker intresse då variabeln decentralisering och dess påverkan på 
bankernas rapportering av arbetsförhållanden inte undersökts tidigare. Anledningen till att 
decentraliserade banker rapporterar mer utförligt kan vara att de låter dess anställda vara 
delaktiga vid större beslut. Wong et al. (2011) beskriver att decentralisering kan bidra till att 
företagens anställda får en ökad motivation att arbeta med CSR relaterade frågor. Det ökade 
arbetet bidrar till ökad rapportering vilket bekräftas i vår studie. Resultatet av 
decentraliseringens påverkan beaktar vi dock med en viss försiktighet. Detta eftersom våra 
data inte samlades in med hjälp av intervjuer. Intervjuer hade bidragit till en mer rättvis bild 
av personalens förhållningssätt till bankernas decentraliserade beslutsfattande. Eftersom 
varken rapportering av arbetsförhållande eller decentralisering inte har ett positivt signifikant 
samband med medieexponering förkastas studiens H5b. Decentralisering medieras inte genom 
rapportering av arbetsförhållande och har ett positivt samband med medieexponering.  
 
Rapporteringen av arbetsförhållanden och dess påverkan på medieexponering undersöktes 
vidare med hjälp av stiganalyser. Resultatet från stiganalysen med variablerna storlek, 
rapportering av arbetsförhållande och medieexponering påvisar att den totala effekten av 
(βxy)+(βmx*βmy) skiljer sig från den direkta effekten (βxy), (se tabell 8). Resultatet av analysen 
indikerar att det kan finnas ett samband mellan rapporteringen av arbetsförhållanden och 
medieexponering. Detta är intressant eftersom bankernas rapportering av arbetsförhållande 
ensam, som tidigare nämnts, inte har ett signifikant positivt samband med medieexponering, 
(se tabell 4). Det är dock viktigt att poängtera att vi inte kan dra allt för stora slutsatser av 
stiganalysen mer än att den totala effekten är större än den indirekta effekten.  
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Resultatet av stiganalysen med variablerna decentralisering, rapportering av 
arbetsförhållanden och medieexponering visar en indirekt effekt på hela 31 procent. Detta bör 
dock ifrågasättas eftersom varken decentralisering eller rapportering av arbetsförhållande har 
ett signifikant positivt samband mot medieexponering i studiens bivariata regressioner, (se 
tabell 4 och 5). En förklaring till resultatet kan vara att det handlar om andra 
interaktionseffekter mellan de befintliga variablerna. En annan möjlig förklaring kan vara att 
det finns andra påverkande faktorer som inte studeras i vår studie. 
 
Eftersom rapportering av arbetsförhållande inte uppfyller kraven för att testas som en 
mediator gjordes ingen mediationsanalys med den mellanliggande variabeln rapportering av 
arbetsförhållande. Rapportering av arbetsförhållanden vad gäller socialt ansvar har som 
tidigare nämnts inget signifikant positivt samband med studiens beroende variabel 
medieexponering. 

4.3.2 Rapportering av produktansvar 

Resultatet från studiens bivariata regressioner med variablerna storlek och rapportering av 
produktansvar, (se tabell 6), indikerar att det finns ett mycket starkt positivt samband mellan 
variablerna, vilket kan sägas vara i linje med de resultat som tidigare forskare kommit fram 
till (Adams et al., 1998; Bowen, 2000; Reverte, 2009). Studien gjord av Reverte (2009) utgår 
inte helt och hållet från samma ansats som vår studie, till skillnad från vår studie tittar 
forskaren på CSR “raiting”, forskaren vidhåller dock att företagets CSR arbete till stor del kan 
förklaras med hjälp av företagets storlek.  
 
Resultatet av vår studie visar också att bankernas rapportering av produktansvar påverkas av 
andra faktorer än hur många anställda bankerna har (storlek), (se tabell 6). En annan viktig 
faktor förklaras genom hur många kontor bankerna har, något vi benämnt som bankernas 
diversifiering i studien. Branco och Rodrigues (2008a) förklarar att bankernas diversifiering 
kan mätas genom antal kontor, bankernas diversifiering påverkar dess synlighet och kan 
förklaras med hur många kunder bankerna kommer i kontakt med. En hög diversifiering 
innebär således en högre kundkontakt och synlighet. Som tidigare nämnts är det allmänt 
vedertaget att företagens skyldighet att ta ett socialt ansvar är något som växer sig allt starkare 
i samhället, inte minst bland företagens intressenter. För att koppla samman detta resonemang 
med resultatet av Branco och Rodrigues (2008a) studie, bör alltså företag med en hög 
diversifiering komma i kontakt med fler kunder. Vår studie bekräftar detta resonemang och 
påvisar ett signifikant positivt samband mellan diversifiering och rapportering av 
produktansvar, (se tabell 6). Det vill säga, hur många kontor bankerna har påverkar mängden 
rapportering av produktansvar. Diversifiering är också positivt korrelerad med 
medieexponering, (se tabell 4). Detta är en intressant observation eftersom vårt resultat ligger 
i linje med resultat i Branco och Rodrigues (2006a; 2008a) studie gjord på portugisiska 
banker. Branco och Rodrigues skriver att banker som har en hög grad av diversifiering är 
synligare än andra banker. Författarna menar vidare att synligare företag rapporterar sitt 
sociala ansvar mer omfattande än företag som inte är lika synliga.  
 
De bakomliggande variablerna storlek och diversifiering i analysmodellen, (se figur 1) 
testades också gemensamt mot variabeln rapportering av produktansvar i en multipel 
regression, (se tabell 7). Resultatet från regressionen visar att variablerna storlek och 
diversifiering tillsammans förklarar 11,7 procent av variationen i rapportering av 
produktansvar. Regressionen visar även att det föreligger signifikans för modellen (p-värde = 
0,001). För att kontrollera huruvida det förelåg en hög multikollinearitet mellan variablerna 
storlek och diversifiering eller inte gjordes ett test. Resultatet av testet innebär att det inte 
finns skäl att misstänka att variablerna förklarar samma sak. Med stöd av detta kan studiens 
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H4a och H5a bekräftas. Resultatet av hypoteserna bekräftas i tidigare studier. Företagets storlek 
förklarar rapporteringen av CSR enligt (Brammer och Pavelin, 2004; Bowen, 2000; Branco 
och Rodrigues, 2006a) medan Branco och Rodrigues (2008a) skriver, som tidigare nämnts, att 
bankernas diversifiering påverkar dess rapportering av socialt ansvar.  
 
Vår studies resultat från de bivariata och multipla regressionerna indikerar att banker kan 
rapportera sitt sociala produktansvar och på så sätt nå medieexponering. Vilket ligger i linje 
med Lewis (2001) resonemang om att företagens intressenter förespråkar transparens av 
företagens produkter.  
 
Resultaten från de bivariata och multipla regressionerna påvisar att banker kan nå en högre 
medieexponering genom valet att rapportera sitt sociala produktansvar mer utförligt. Detta 
kan ses som en indikation på att bankerna kan hantera sin medieexponering vilket ligger i 
linje med det resonemang som Cahan et al. (2015) för. Resultatet innebär också att bankerna 
kan utnyttja rapporteringen av produktansvar som ett instrument för att nå konkurrensfördelar. 
Vår studie kan vidare ses som ett komplement till tidigare studier, där resultaten visat att 
företagens rapportering av socialt ansvar kan ses som en följd av den uppmärksamhet och 
påtryckningar företagen får från samhället, inte minst media (Branco och Rodrigues, 2006a; 
Reverte, 2009).  
 
Sambandet mellan variabeln storlek och medieexponering är hög, och visas i sin helhet i 
tabell 4. Även bankernas diversifiering har ett starkt samband med bankernas 
medieexponering, vilket också presenteras i tabellen. Studiens genomförda stiganalyser visar 
att den totala effekten är större än den direkta effekten. Resultatet innebär att bankernas 
rapportering av produktansvar fyller en funktion i förklaringen till den medieexponering som 
kan hänföras till bankerna. Som framgår i tabell 8 går 16 procent av storlekens effekt mot 
medieexponering via rapportering av produktansvar. Medan 20 procent av diversifieringens 
effekt mot media går via produktrapporteringen av socialt ansvar.  
 
För att testa om variabeln rapportering av produktansvar hade någon mediationseffekt i det 
linjära sambandet mellan bankernas storlek och dess medieexponering, genomfördes ett 
mediationstest. Testet utformades efter Baron och Kennys (1986) modell med tillhörande 
Sobel Z test. Resultatet av analysen är att bankernas storlek (lnSize) inte är signifikant, (se 
tabell 9). Detta innebär att det inte finns någon signifikans för att variabeln rapportering av 
produktansvar skulle vara mediator i sambandet mellan bankernas storlek och 
medieexponering. Resultatet väcker en del intresse då Branco och Rodrigues (2006a) menar 
att bankernas storlek påverkar dess rapportering av socialt ansvar, medan Cahan et al. (2015) 
skriver att ett ökat CSR-engagemang vad gäller socialt ansvar bidrar till en ökad 
medieexponering. Det är möjligt att resultatet från stiganalysen, där det fanns en indikation 
för att en mediatoreffekt kunde föreligga, istället indikerar att det finns andra interaktioner 
mellan variablerna än de som testas i analysen. Resultatet innebär att det signifikanta 
sambandet som uppvisades i regressionerna mellan rapporteringen av produktansvar och 
bankernas medieexponering även kan ha sin förklaring i andra faktorer, det vill säga andra 
variabler än de som inkluderas i studien. 
 
Resultatet från mediationsanalysen för variablerna bankens diversifiering, rapportering av 
produktansvar och medieexponering innebär att H6b förkastas. Bankernas rapportering av 
produktansvar har ingen funktion som mediator i förhållandet mellan bankernas diversifiering 
och medieexponering. Den ökade förklaringsförmågan av variationen i medieexponering, (se 
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tabell 9) som framkommer genom kombinationen mellan variablerna diversifiering och 
rapportering av produktansvar kan inte förklaras genom ett mediationsförhållande.   
 
Tidigare studier, exempelvis Branco och Rodrigues (2008a), har genom sin studie visat att ju 
mer diversifierad en bank är desto fler intressenter kommer bankerna i kontakt med. Lewis 
(2001) förklarar att intressenterna påverkar företagens transparens av sin produkt, medan 
Cahan et al. (2015) skriver att ett ökat socialt engagemang hos företagen vad gäller CSR 
bidrar till ökad medieexponering. Det föreligger skäl att misstänka att resultaten som tidigare 
presenterats och som visat på en stark signifikans mellan variablerna bankens diversifiering, 
rapportering av produktansvar och medieexponering istället handlar om andra 
interaktionseffekter än det som hypotiserats i denna studie. Vilket är lite förvånande då 
resultatet från stiganalysen indikerar att ett mediationsförhållande kan föreligga.  
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5. Slutsats och förslag till vidare forskning 

I det femte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutdiskussion och slutsats. Kapitlet 

avslutas med att våra förslag till vidare forskning presenteras. 
 

5.1 Slutdiskussion 

Resultatet av vår studie visar att bankernas rapportering av arbetsförhållande inte är positivt 
signifikant med vilken medieexponering bankerna får. Detta innebär att bankernas omfattning 
av rapportering gällande socialt ansvarstagande vad gäller arbetsförhållande inte påverkar i 
vilken omfattning bankerna uppmärksammas i media. Av studiens fem testade hypoteser 
innefattande rapportering av arbetsförhållande kan bara en bekräftas (se tabell 10). Det finns 
ett signifikant positivt samband mellan bankens decentralisering och rapportering av 
arbetsförhållande, vilket innebär att decentraliserade banker rapporterar sitt sociala ansvar vad 
gäller arbetsförhållande mer omfattande än banker som inte är decentraliserade. Detta är en 
intressant iakttagelse eftersom förhållandet inte undersökts tidigare. Studiens resultat visar 
också att bankernas rapportering av arbetsförhållande inte påverkas av dess storlek. 
 
Resultatet visar däremot att det finns ett positivt signifikant samband mellan bankernas 
rapportering av produktansvar och vilken uppmärksamhet bankerna får i media. En mer 
utförlig rapportering av produktansvar innebär att bankerna får en högre medieexponering. 
Utöver det positiva sambandet mellan rapportering av produktansvar och medieexponering 
påvisas också att bankens storlek och diversifiering påverkar bankens medieexponering och 
rapportering av produktansvar. Detta innebär att av de fem testade hypoteserna som berör 
rapportering av produktansvar verifieras tre (se tabell 10). Bankerna kan genom en mer 
omfattande rapportering av produktansvar nå mer uppmärksamhet i media, vilket kan 
innebära fördelar för företagen (Deephouse, 2000; Hahn och Kühnen, 2013). Deephouse 
(2000) skriver att uppmärksamhet kan innebära konkurrensfördelar, medan Hahn och Kühnen 
(2013) förklarar förhållandet mellan företagen och media som viktigt eftersom det kan 
användas som ett kommunikationsverktyg för att nå sina intressenter.  
 
Vi menar, till skillnad från tidigare studier, att rapporteringen av socialt ansvar kan användas 
för att nå media snarare än att det är uppmärksamheten i media som bidrar till att företag 
väljer att rapportera sitt sociala ansvar (Branco och Rodrigues 2006a; Reverte, 2009). 
Påståendet om att rapporteringen av produktansvar bidrar till ökad medieexponering bekräftas 
i vår studies multipla regressioner, (se tabell 7). Där testades studiens mellanliggande 
variabler, rapportering av arbetsförhållande och rapportering av produktansvar, mot den 
beroende variabeln medieexponering med ett signifikant positivt samband som resultat. 
Studiens stig- och mediationsanalyser visar dock att det inte föreligger någon signifikans för 
att rapporteringen av arbetsförhållande och produktansvar har någon funktion som mediatorer 
för de bakomliggande variablerna storlek, decentralisering och diversifieringens påverkan mot 
medieexponering. 
 
Med ovanstående i åtanke vill vi dock inte utesluta att det kan vara så att resultaten kan vara 
en indikation på att det dels kan finnas ytterligare interaktionseffekter som inte beaktats i 
denna studie, och dels att det kan finnas icke observerade faktorer. Även om resultatet från 
studiens stig- och mediationsanalyser innebär att det inte föreligger någon signifikans för 
mediatorerna så visar vår studie andra intressanta observationer. Tidigare studier utgår ifrån 
legitimitetsteorin (Adams et al., 1998; Branco och Rodrigues, 2006a; Reverte, 2009) och 
menar att företagens CSR rapportering påverkas av samhället. Till skillnad från dessa studier 
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indikerar vårt resultat att bankerna kan hantera sin medieexponering genom rapporteringen av 
produktansvar, vilket ligger i linje med resultatet i studien gjord av Cahan et al. (2015).  
 
Studien innehöll 110 banker, det vill säga alla banker som rapporterar på engelska och finns 
med i GRI:s databas över hållbarhetsrapporter. Wood et al. (2008) skriver populationen som 
undersöks bör vara över 100 undersökningsobjekt för att man ska kunna dra slutsatser i ens 
studie. Trots detta finner vi det svårt att dra för stora slutsatser av vår studie. Anledningen till 
detta är att populationen är relativt liten och endast banker som rapporterade på engelska 
undersöktes. Vi kan således inte uttala oss om den totala populationen av banker som 
rapporterar enligt GRI:s riktlinjer och återfinns i databasen.  

5.2 Slutsats 
Syftet med vår studie var att beskriva och analysera om bankernas rapportering av 
arbetsförhållande och produktansvar bidrar till en ökad medieexponering. Resultatet av 
studien visar att rapportering av arbetsförhållande inte bidrar till en ökad medieexponering. 
Däremot bidrar en mer utförlig rapportering av produktansvar till att bankerna 
uppmärksammas mer i media. Detta innebär att banker kan påverka sin medieexponering 
genom rapportering av produktansvar. Vårt syfte var också att beskriva och analysera 
bakomliggande faktorer som påverkar bankernas rapportering av arbetsförhållande och 
produktansvar. Studien visar att faktorer som storlek, decentralisering och diversifiering 
påverkar bankernas omfattning av rapportering av arbetsförhållande och produktansvar. 
Banker med ett decentraliserat beslutsfattande rapporterar sitt sociala ansvarstagande vad 
gäller rapportering av arbetsförhållande i högre omfattning än banker som inte är 
decentraliserade, medan rapportering av produktansvar påverkas av bankernas storlek och 
diversifiering.  
 
Banker verkar i en bransch med intressenter spridda över hela samhället (Branco och 
Rodrigues, 2008a) och där det råder hög konkurrens om kunder. Med kännedom om 
sambandet mellan rapportering av produktansvar och medieexponering kan bankerna utnyttja 
rapporteringen som ett instrument för att nå sina intressenter genom media, vilket enligt 
Deephouse (2000) kan innebära en konkurrensfördel för företagen. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Våra data analyserades med hjälp av linjära regressioner framtagna i dataprogrammet SPSS. 
En möjlig idé till vidare studier kan vara att inkludera fler förklaringsvariabler och att studera 
bankernas medieexponering genom att använda sig av ”structural equation modeling” (SEM). 
Detta skulle innebära att en fungerande modell, med signifikanta samband mellan alla 
studiens variabler plockas fram. Genom en sådan analys kan man på förhand undersöka vilka 
variabler som kan komma att påverka bankernas medieexponering, och hur stor del av 
bankernas rapportering av arbetsförhållande och produktansvar som påverkar bankernas 
medieexponering. 
 
Det kan också vara av intresse, vilket väckts under studiens gång, att undersöka vad ökad 
medieexponering bidrar till. Vidare forskning skulle också kunna undersöka huruvida det 
finns ett positivt samband mellan bankernas exponering i media och exempelvis bankernas 
avkastning.  
 
Vi valde att endast undersöka banker som rapporterar på engelska. Kan det vara så att det 
finns en kulturell skillnad mellan rapporteringens betydelse och dess medieexponering? Detta 
är en fråga som hade varit av intresse att undersöka vidare.  
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