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Abstract  

Date: 2019-06-03 

Level: Master of Business Administration, 30 credits  

Institution: Department of Social Sciences, Södertörn University  

Title: CSR in the banking sector. A study on consumers perception of corporate CSR work. 

Author: Nicki Farahzadi  

Keywords: CSR, sustainability, investments, ethical aspects, environmental factors, 

consumers and values  

Purpose: The purpose of the study is to, through a consumer perspective, examine values and 

opinions regarding ethical and environmental aspects within the banks CSR work. 

Research question: How significant are the banks CSR work for the customers? 

Sub questions: How important are ethical aspects in fund investment for bank customers? 

How important are environmental aspects in fund investment for bank customers? 

Theory: The following theories concern and relate to CSR, the definition of CSR, 

Legitimacy theory, Stakeholder theory, Theory of Planned Behaviour and Behavioural 

Finance.  

Method: A combination of quantitative and qualitative methods is applied to this study. The 

study's methodology is based on the qualitative research method with a phenomenographic 

research approach in the form of a semi-structured group interview. The study is also 

complemented with a quantitative method in the form of a survey. 

Conclusions: Study results show that CSR work is valued as more important and essential 

for customers, however, there exists a lack of communication between banks and their 

customers. Ethical aspects are obviously a factor that customers value highly, and on a 

personal level. The study's results show that ethical aspects have a crucial role in the choice 

of investment in funds. The results of the study clearly show that environmental factors are 

measured to some extent when the customer designates choice of fund. Based on the survey 

and the study's interview, a difference in valuation between ethical and environmental aspects 

is shown, where ethical aspects are valued more than the environmental ones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning  

Datum: 2019-06-03 

Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 hp  

Institution: Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola  

Författare: Nicki Farahzadi 

Titel: CSR inom banksektorn. En studie om konsumenternas uppfattning kring företagens 

CSR-arbete. 

Nyckelord: CSR, hållbarhet, investeringar, etiska aspekter, miljöfaktorer, konsumenter och 

värderingar 

Syfte: Syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och 

åsikter rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete. 

Forskningsfråga: Vilken betydelse har bankernas CSR-arbete för kunderna? 

Delfrågor: Hur väsentligt för bankkunder är etiska aspekter inom fondinvestering? 

Hur avgörande för bankkunder är miljömässiga aspekter inom fondinvestering? 

Teori: Följande teorier behandlar och relaterar till CSR, CSR-definition, Legitimitetsteori, 

Intressentteori, Teori om Planerad Beteende och Behavioural Finance 

Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativa metod tillämpas för denna studie. 

Studiens metod är baserad på den kvalitativa forskningsmetoden med en fenomenografisk 

forskningsansats i form av semistrukturerad gruppintervju. Studien kompletteras även med en 

kvantitativ metod i form av enkätundersökning. 

Slutsats: Studiens resultat visar att CSR-arbeten värderas som mer betydelsefullt och 

väsentligt för kunderna, dock existerar en kommunikationsbrist mellan bankerna och deras 

kunder. Etiska aspekter är uppenbarligen en faktor som kunden värdesätter högt och på en 

personlig nivå. Studiens resultat visar att etiska aspekter har en avgörande roll vid val av 

investering i fond. I studiens resultat framgår det tydligt att miljömässiga aspekter värderas 

till viss del när kunder utser val av fond. Utifrån enkätundersökningen och studiens intervju 

visas en skillnad i värdesättning mellan etiska och miljömässiga aspekter, där etiska aspekter 

värdesätts mer än de miljömässiga. 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet beskrivs de grundläggande faktorer som frambringar studiens 

bakgrund och tidigare forskning. En insikt för vad arbetet ska undersöka skapas genom en 

problemdiskussion som vidare presenterar undersökningens syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  

Genom åren har de västerländska industrierna fått kritik och ansetts orsaka sociala problem, 

bland annat i form av dåliga arbetsförhållanden. Företag och chefer har fått stå till svars för 

att de inte beakta något annat än vinst, konkurrens, samt långsiktiga strategiska mål om att 

överleva på verksamhetens marknad (Broberg, 2006). Denna kritik resulterade till att 

organisationer bör öka sitt ansvar och diskussioner kring företagets samhällsansvar blev allt 

mer aktuellt (Grafström et al, 2008) Mot den bakgrunden har det vi idag kallar företagets 

samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR) växt fram. Enligt författaren 

Marrewijk (2003) har CSR har ingen gemensam definition, begreppet definieras vanligtvis 

genom att förklara att företag har ekonomiska, miljömässiga och etiska ansvar i samhället 

(Schwartz & Carroll, 2003; Elkington, 1998; Maignan et al, 1999). Författarna Borglund et 

al. (2009) ansåg att det var minst lika väsentligt att prioritera företagens konsumenter och inte 

enbart aktieägarna. Författaren Dobers (2009) anser att CSR är grundat på idén om att 

företagens ekonomiska intressen sammanfaller med ekonomiska, kulturella, miljömässiga 

och sociala intressen. Dessa relationer kan ha en stark ekonomisk dimension, där 

vinstmaximering kan vara ett fokusområde (Dobers, 2009). Följaktligen nämner varierande 

studier att företag står inför utmaningar för att öka trovärdighet eftersom bolagens CSR-

rapporter kan ha inverkan på kapitalmarknaden exempelvis på aktiekursen (Holder-Webb et 

al, 2009; Cohen & Simnett, 2014; Chen et al, 2016). 

 

Enligt Coombs (1995) formades begreppet CSR när forskare inom kris hävdade att 

kommunikationen om företagens sociala ansvar kan vara ett effektivt verktyg för att 

motverka krisens negativa effekter (Coombs, 1995). Författaren Coombs (2007) har 

identifierat tre typer av kriser företag kan gå igenom. Det första är offer, där rykten, 

naturkatastrofer och produktmanipulering hamnar under. Inom denna typ av kris är även 

organisationen offer för krisen. Den andra är oavsiktlig, i denna typ av kris har de 
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organisatoriska åtgärder som resulterade till krisen varit oavsiktliga. Exempel på sådana kan 

vara utmaningar som uppstått eller tekniska olyckor. Den tredje identifierade krisen är 

avsiktligt, inom denna kris typ förde företaget medvetet människor i fara genom att bland 

annat ta otillbörliga handlingar eller kränka en förordning/lag (Coombs, 2007). Sedan mitten 

av 1900-talet har vikten av sociala ansvarstagande för att bygga upp och stärka företagets 

rykte betonats i såväl forskning som den offentliga debatten (Van Hamme & Grobben, 2009). 

Att företagarna började skänka pengar till välgörenhet blev allt mer vanligt. Problemet som 

dock uppstod var svårigheten att skilja mellan enskilda individens och företagets arbete med 

filantropi (Carroll, 2008). Även kritik mot CSR uppstod då tron var att dessa ansträngningar 

motiveras av intresse för vinst snarare än altruism, det vill säga att hjälpa andra utan att önska 

något i motprestation (The Economist, 2005). 

 

Inom banksektorn bidrog tvivelaktiga redovisnings- och ledarskapspraxis till finanskrisen år 

2008. Konsekvenserna av dessa problem ledde till minskat förtroende för banksektorn där 

intressenter började kräva bättre verktyg för att utvärdera affärspraxis (KPMG, 2008). Socialt 

ansvarstagande spelar numera en viktig roll i banksektorn, och bankerna vill gärna 

kommunicera ut sådana aktiviteter till konsumenterna (Peterson & Hermans, 2004). 

Konsumenternas roll i framväxten av CSR har också spelat roll. Enligt Öberseder et al. 

(2013) sjönk det förtroende konsumenterna hade gentemot organisationerna och 

konsumenterna blev allt mer bekymrade över hur vinsterna uppnås. Konsumenterna blev 

även medvetna om att deras tillit spelar en väsentlig roll för överlevnaden hos 

verksamheterna, och därav kommer företag att prioritera konsumenternas långsiktiga intresse 

(Fatma et al, 2015). Krav började ställas från konsumenternas sida mot företagen gällande 

hållbarhetsfrågor som beslutas för inom bolagen då de började starkt tro på att företagen 

måste agera socialt ansvariga gentemot sina kunder. Kunderna hade nu skapat engagemang 

för CSR. Detta kan, enligt Öberseder et al. (2013) förklaras av de historiska händelserna som 

konsumenter gått igenom samt deras personliga erfarenheter, som skapat höga förväntningar 

om att behandlas rättvist.  

 

1.2 Problemdiskussion  

I tidigare forskning visas det att företag gynnas av CSR-arbetet genom olika faktorer. En 

artikel skriven av Kurucz et al. (2008) belyser anledningarna bakom företagens arbeten med 

CSR. En av anledningarna är att minska risker och kostnader som kan uppstå för företaget. 



 

3 

Exempel på möjliga risker och kostnader är konsumentbojkott, skadeståndsansökningar, 

ökade arbetskostnader och kortfristiga förluster i marknadsvärdet (Bowie & Dunfee, 2002). 

Den andra anledningen Kurucz et al. (2008) tar upp är att skapa konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter. Den tredje punkten har blivit en allt mer betydande faktor, nämligen ryktet. Att 

arbeta med CSR bättrar på företagets profil. Detta stärker inte endast varumärket, utan det 

skapar även ett ökat förtroende hos bolagets konsumenter. Den fjärde punkten som 

författarna lyfter fram är att CSR skapar en “Win-Win”-situation, då nyttan maximeras 

genom att företag knyter kontakter samtidigt som de strävar efter ett hållbart företagande 

(Kurucz et al, 2008). 

 

Det är viktigt att betona att CSR inte endast haft förespråkare utan även motståndare. Milton 

Friedman började motståndet mot CSR (Carroll & Shabana, 2010) med argumentet att 

företag inte har något ansvar inom sociala frågor utan ansåg att individer måste ta ansvaret 

(Friedman, 1970). Socialt ansvarstagande inom företag resulterar till mer kostnader och 

mindre vinst enligt Davis (1973) som vidare menar att näringsidkare har bristande kompetens 

i att ta socialt ansvar. Ytterligare kritik som mot CSR tas upp av författarna Borglund et al. 

(2009) som skriver om rätten aktieägare har över att bestämma över företaget och vinsten 

inom verksamheten utan skyldigheten att ta hänsyn till andra parters krav. 

 

Trots ovanstående diskussion stödjer en del teser att CSR leder till gynnsam ekonomisk 

utveckling (Wu & Shen, 2013; Esteban-Sanchez et al, 2017; Healy et al, 1999; Khan et al, 

2009). Författarna Gundlach och Murphy (1993) påpekar att företag som planerar att använda 

CSR, bör ägna särskild uppmärksamhet åt kärnvärdena rättvisa, respekt och ärlighet. Dessa 

faktorer värderas högt av konsumenter och i en studie av Öberseder et al. (2013) påpekas det 

att företag som prioriterar dessa värden i sina affärsverksamheter uppfattas som mer 

trovärdiga och mindre benägna att anklagas för att deras CSR-arbeten endast är en 

marknadsföringskampanj. Författarna Perez et al. (2015) anser att bankerna först måste 

förstärka sina kunders förtroende för deras kärnverksamhet, för att lyckas hålla kunderna 

lojala inför ekonomiska kriser som kan uppstå. Av denna anledning blir det väsentligt att 

CSR kombineras med ett tydligare kund- och effektivitets fokus (Perez et al, 2015). 

 

Bankerna utgör navet i det finansiella systemet. De behandlar finansiella tillgångar, ställer 

krav vid kreditgivning och låntagare, hanterar risker inom finanssektorn och bidrar till 

effektiva åtgärder för att skapa effektiva betalningslösningar för både privatpersoner samt 
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juridiska personer (Finansinspektionen, 2017). Banksektorn var en av de första branscherna 

att engagera sig i att arbeta med CSR (Soana, 201; Scholtens, 2009). Ett sätt för banker att 

arbeta med CSR är genom SRI-fonder (Social Responsible Investments) vilket står för olika 

arbetssätt som gör det möjligt för banken att utöva samhälls- och miljömässigt ansvar 

gällande sina investeringar (Swesif, u.å.). Ett annat fall banker kan arbeta med CSR är vid 

kreditgivning till att finansiera företags aktiviteter (Simpson & Kohers, 2002). Inom detta 

område finns interna bestämmelser som banken kan följa för att granska de risker som 

kreditgivningen kan medföra för miljö och samhälle (Finansinspektionen, 2016). Föregående 

exempel kommer förklaras mer detaljerat i arbetets teoriavsnitt. Tidigare undersökningar 

inom banksektorns samhällsansvar är sällsynta och oavslutade (Wu & Shen, 2013). Trots ett 

stort intresse för CSR är studier som undersöker hur kunderna relaterar till CSR en relativt ny 

forskningslinje (Pérez et al, 2015) och mer information behövs i detta avseende enligt 

författaren Maignan (2001). Hur konsumenterna ser på bankernas CSR-arbeten anser 

Rugimbana et al. (2008) vara oklart, på grund av den begränsade förståelsen av 

konsumenternas svar på enkäter som undersöker hur kunderna ser på bankernas arbete med 

CSR.  

 

I dagens samhälle är banksektorn ett av de områdena där administrationen av CSR är 

avgörande för att upprätthålla varumärkets profil och rykte (Fatma & Rahman, 2015). Med 

tanke på konsumenternas centrala roll i marknaden måste organisationerna ägna särskild 

uppmärksamhet åt konsumenternas syn på CSR påpekar författaren Öberseder et al. (2013).  I 

en studie av Saju et al. (2018) visar det sig att trots att vissa kunder trodde att deras banker 

skulle delta i CSR var det endast 49 procent av respondenterna som upplevde att deras banker 

skulle vara positivt engagerade i CSR-arbeten. I genomsnitt uppfattade konsumenterna också 

banker uppvisar låga etiska normer i sitt beteende mot samhället (Saju et al, 2018). Risken att 

bankerna skapar ett dåligt rykte hos konsumenterna har lett till ökad ansträngning hos 

bankerna när det gäller förmågan att möta deras sociala ansvar. Drivkraften för skapandet av 

företagsvärde och hållbar verksamhet hos bankerna är viljan att skapa, dela, integrera och 

samla kunskap (Shih et al, 2010). När det kommer till hård konkurrens är framgångsrika 

banker beroende av att ha tillgång till information och kunskapsskapande som nyckel till att 

klara av att bemöta konkurrensen (Gangi et al, 2019).  

 

Tidigare studier har visat att ett investeringsbeslut hos konsumenter i ökad grad baseras på 

andra faktorer än endast risk och vinst. Moraliska skäl är en faktor som värderas allt mer vid 
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bankrelaterade beslut (Lewis & Mackenzie, 2000). I en artikel skriven av Fatma och Rahman 

(2015), där granskning av litteratur i form av 100 artiklar om konsumentbeteende inom CSR 

utfördes, visar det sig att de flesta studierna är baserade på kognitiva synsätt där 

konsekvenserna som uppstått har bedömts och analyserats från de olika stadierna av 

konsumentens beslutsprocess. Författarna redogör för att frågor som i tidigare studier ställts 

gällande hur konsumenter identifierar sig med organisationer, har visat att konsumenter oftast 

identifierar sig med företag när det finns samband mellan organisationens CSR-arbete och 

deras egen självbild. 

 

När det kommer till konsumenternas uppfattning av CSR, presenterar artikeln av Öberseder 

et al. (2013) att CSR framstår som luddigt (Devinney, 2009; Godfrey & Hatch, 2007; Smith 

& Langford, 2009). Även kännedom hos konsumenterna om CSR har visat sig vara generellt 

låg enligt författarna Sen, Bhattacharya, och Korschun (2006). Hållbarhet är väsentligt för 

alla intressenter. Medvetenheten har ökat bland företagen att ta itu med miljöfrågor och 

sociala frågor för att bidra till hållbar utveckling (Kumar & Prakash, 2019). Utvecklingen av 

hållbara organisationer genom att förbättra miljö och sociala prestationer har blivit en global 

utmaning för företag runt om i världen (Marrewijk, 2003). 

 

Ju mer effektiva CSR-åtgärder som kunderna ser att företagen vidtar, desto högre uppfattar 

kunderna företagens sociala ansvarstagande. Även etiskt beteende eller generellt förtroende 

för en organisation är två attribut som avgör kundens uppfattning om företagens CSR-arbete, 

då konsumenterna antas vara skeptiska mot organisationens motiv och engagemang för CSR 

om de inte litar på organisationen i helhet (Saju et al, 2018). Företagens hållbarhet och 

rapportering om hållbar praxis har skapat en avgörande betydelse för detta under de senaste 

två decennierna. Upplysningar om miljö och social utveckling har blivit en integrerad del av 

företagets övergripande affärsstrategi (Ghosh, 2017). Upplysningar om icke-finansiella 

rapporter i form av CSR-rapporter och hållbarhetsrapporter uppfattas som ett betydande 

engagemang från företagen att övergå till hållbara metoder (Raman, 2006). 

 

Utifrån ovanstående diskussion går det att konstatera att kundens värderingar är en viktig 

faktor, och det är en fördel för bankerna att förstå vilka faktorer i en hållbar investering som 

är viktiga samt vilka värderingar som finns hos kunden. Detta resulterade till tanken att 

forska vidare och ta fram kundens perspektiv och uppfattning om bankernas CSR-arbete.  
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Tidigare diskussion visar att moraliska skäl spelar en allt större roll vid investeringsbeslut 

(Lewis & Mackenzie, 2000), detta resulterade vidare till tanken att forska vidare kring vad 

kunden anser vara väsentlig, och se hur betydelsefull bankernas CSR-arbete är för 

konsumenter under just investeringsbeslut av fondinvesteringar. Då moraliska skäl är en 

väsentlig faktor vid investeringsbeslut, blev kundernas etiska värderingar en faktor som 

arbetet kommer fokusera på. Etik är ett begrepp som berör rättvisa och moral enligt 

författarna Connock och Johns (1995). Enligt Antonaras et al. (2011) grundar sig etiska 

värderingar på begreppet etik, ett begrepp som kan definieras som ett accepterat eller 

anpassat handlingssätt. Den andra faktorn studien kommer fokusera på är miljömässiga 

värderingar, då utifrån tidigare diskussion miljöfrågor uppmärksammas allt mer i dagens 

samhälle och upplysningar om det har blivit en integrerad del inom bankverksamheten 

(Jeucken, 2001). 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och åsikter 

rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete. 

 

1.4 Forskningsfråga  

Studiens frågeställning lyder,  

Vilken betydelse har bankernas CSR-arbete för kunderna? 

 

Delfrågor: 

Hur väsentligt för bankkunder är etiska aspekter inom fondinvestering? 

Hur avgörande för bankkunder är miljömässiga aspekter inom fondinvestering? 

 

1.5 Avgränsningar  

Arbetets första avgränsning sker på branschnivå där studien kommer fokusera på 

banksektorn. Den andra avgränsningen är att studera konsumentperspektivet av CSR-arbeten 

inom bankbranschen. Anledningen bakom de två avgränsningarna är eftersom 

konsumenternas förtroende sjönk gentemot bankerna vid finanskrisen 2008 (Öberseder et al, 

2013), identifierades en intressant infallsvinkel att studera.  
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Studiens tredje avgränsning baseras på geografisk avgränsning genom att endast studera 

kunder hos banker som är verksamma i Sverige. Anledningen bakom detta är att den svenska 

marknaden innehar liknande grad av lämplighet som närliggande marknader. Enligt 

(Denscombe, 2014) finns det ingen större anledning att välja ett alternativ som geografiskt 

ligger längre bort, ifall flera kluster är lika lämpliga som undersökningsplatser. 
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2. Teoretiskt referensram 

Detta kapitel redogör för de teorier som ligger till grund för undersökningens syfte. 

Inledningsvis presenteras ett övergripande avsnitt om begreppet CSR, följt av relevanta 

teorier som syftar till att undersöka förhållandet mellan konsumenters åsikter och 

värderingar och den betydelse bankernas CSR-arbete har för kunderna. 

 

2.1 CSR-definition  

Som tidigare nämnt är CSR ett begrepp som har varierande tolkningar från person till person. 

Begreppet delas vanligtvis in i tre aspekter ekonomiska, miljömässiga och etiska ansvar i 

samhället (Schwartz & Carroll, 2003; Elkington, 1998; Maignan et al, 1999). Enligt Okpara 

och Idowu (2013) förklaras det som att organisationer särskiljer dess intressenter för att sedan 

tillgodose deras värderingar samt behov i den löpande beslutprocessen. Det kan till exempel 

behandla ämnen som miljöpåverkan, arbetarnas rättigheter eller mänskliga rättigheter. 

Företagens samhällsansvar handlar enligt Carroll (1991) om hur företagen med krav på 

öppenhet förhåller sig till etiska och hållbara aspekter.  

2.1.1 Ekonomiskt ansvar  

Enligt Schwartz och Carroll (2003) handlar det ekonomiska ansvaret om aktiviteter som 

påverkar företagets ekonomiska resultat, både direkt och indirekt. Företagens generella syfte 

är att skapa vinst, då ansvar för aktieägarnas ekonomiska ställning ligger på företagen. Vinst 

är väsentligt då det gynnar investerarna i form av ekonomisk vinning, men det leder även till 

att företagen lyckas återinvestera vinsten i organisationen vilket ökar deras tillväxt. Detta 

skapar en varaktig framgång för företaget vilket skapar ett förtroende hos kunderna att 

lönsamhet existerar (Carroll, 2016; Grankvist, 2009).  

 

2.1.2 Etiskt ansvar  

Connock och Johns (1995) förklarar att begreppet etik handlar om rättvisa och bestämmer 

vad som är rätt eller fel, det leder även till förtydligandet av praxis och regler som ligger till 

grund för ansvarsfullt beteende mellan individer och grupper. Att ha etiskt ansvar anser 

författarna innebär att vidta åtgärder för att säkerställa att dessa metoder och regler tillämpas 

konsekvent i alla dagliga affärssituationer (Connock & Johns, 1995). 
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Författaren Hawkins (2006) och Carroll (1991) påstår att företag är i behov av att utgå efter 

riktlinjer inom etiska aspekter samt prioritera det i deras verksamhet, för att ta hänsyn till 

samhällets behov och undvika missnöje. Detta kan även förklaras som ansvaret att göra det 

som är rätt, för att minimera förekomsten av skada för intressenten. Hawkins (2006) anser 

vidare att det finns en stark koppling mellan företag och utveckling inom samhället. Av den 

anledningen bör CSR vara en självfallen inställning för organisationer att ha. Författaren 

anser att bolagen utöver att följa landets lagar, även bör beakta CSR-aspekter såsom 

arbetarnas rättigheter även om dessa inte regleras i landets lagstiftning. Vikten av det etiska 

ansvaret påpekas även av författarna Carroll (2008) och Blowfield och Murray (2008) då de 

anser att en av de mest fundamentala skyldigheter organisationer har gentemot samhället är 

att lyda lagen. Det etiska handlingssättet främjar att de löpande besluten som fattas inom en 

organisation är etiskt korrekta. Detta innebär att det prioriteras över lönsamheten som ett 

beslut kan leda till. Det är dock viktigt att poängtera att det etiska alternativet inte alltid 

innebär olönsamma alternativ, många gånger kan etiska val vara mer lönsamma för 

organisationen (Okpara & Idowu, 2013). De etiska principerna företaget arbetar med är även 

avgörande för relationen som skapas mellan företaget och intressenterna (Hawkins, 2006).  

 

2.1.3 Miljömässigt ansvar 

Miljön är en viktig faktor som har en stor påverkan på alla, av den anledningen bör 

organisationer bedriva sina verksamheter med hållbarhet och miljö i fokus (Hawkins, 2006). 

Miljömässigt ansvar definieras enligt (Mishra, u.å) som värdet ett samhälle lägger på 

miljövaror, bland annat i form av självhushållning av ett ekosystem, vilda djur och växter, 

cykling av kväve, fosfor, kol, svavel, vatten etc. Mishra (u.å) förklarar vidare att miljömässigt 

ansvar utgör grunden för näring och välstånd i det mänskliga samhället. Företag kan arbeta 

för en renare miljö genom att sätta upp mål i syfte att minimera deras egen miljöpåverkan 

(Mihalache, 2013). Burchell och Cook (2008) förklarar att företag med avsikt att skydda 

miljön och bevara allmän hälsa i samhället bör agera i enlighet med lagar och internationella 

överenskommelser. Det är företagets ansvar att säkerställa att arbetarnas och företagens 

arbete sker ur ett miljöperspektiv som inte negativt påverkar naturen. Detta kan uppnås 

genom att stödja åtgärder som arbetar mot miljöproblem. Då konsumenter är en viktig faktor 

för ett företags överlevnad, bör de använda övertaget genom att kräva av företag att skydda 

miljön (Hawkins, 2006). Författaren fortsätter med att det finns en kunskapsbrist gällande 

miljöfrågor vilket resulterar till bortprioritering av miljöfaktorer. Företagens CSR-arbete bör 
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bestå av miljöfaktorer som fullständigt uppfyller kraven, det kan exempelvis gälla 

överkonsumtion och föroreningar (Hawkins, 2006). 

 

Det går att konstatera att det finns en koppling mellan de tre ansvarsområdena som nämnts 

ovan. Det ekonomiska ansvaret handlar om att organisationer bör skapa effektiva 

tillvägagångssätt för de ekonomiska beslut som tas. Företag bör inte endast ta beslut som 

gynnar sin verksamhet om de samtidigt skadar samhället. Det miljömässiga ansvaret kommer 

i detta fall in då organisationer kan ta beslut som minskar den negativa påverkan på jorden 

och naturresurser, vilket i sin tur gynnar samhället och dess invånare (Hawkins, 2006). 

 

2.2 CSR och banksektorn 

Enligt Sveriges regering och Finansinspektionen är miljö en mycket väsentlig fråga och 

finansmarknaden har en viktig uppgift att arbeta för ett hållbart samhälle 

(Finansinspektionen, 2015; Regeringen, 2016). Trots detta berör mycket lite av forskningen 

kring CSR banksektorn (Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Siregar & Bachtiar, 2010). 

Författarna Kiliç et al. (2015) menar att detta beror på samhällets uppfattning att bankerna har 

begränsad medverkan i sociala- och miljöfrågor. 

 

Den slutsatsen bör dock ställas mot det faktum att bankerna ofta bidrar till att finansiera 

företagets aktiviteter, vilket i flera fall kan ha inverkan på samhälle och miljö. 

Då banken är en stor källa för finansiering av företags affärsverksamheter, har banken en 

indirekt påverkan på miljö och samhälle vid kreditgivning (Simpson & Kohers, 2002; Elsakit 

& Worthington, 2013). Det finns olika risker, både direkta och indirekta som kan förekomma 

vid kreditgivning för samhälle och miljö. För att förebygga riskerna har interna bestämmelser 

frambringats för att utföra granskningar (Finansinspektionen, 2016). En direkt risk som 

banken kan påverkas av vid kreditgivning tas upp av Elsakit och Worthington (2013) vilket är 

att det företag som banken beviljat ett lån till har förorenat miljön, detta kan leda till att 

banken tvingas sanera området som förorenats. En bank kan vid kreditgivning exempelvis ta 

mark som säkerhet, detta leder till den andra direkta risken vilket är att värdet på marken kan 

sänkas betydligt på grund av att företaget med det beviljade lånet har förorenat marken för att 

genomföra sin verksamhet (Cowton & Thompson, 2004). En indirekt risk som kan 

förekomma är att företaget som fått ett beviljat lån agerat på ett miljöfarligt sätt. Vilket i sin 

tur kan leda till svårigheter att betala tillbaka lånet till banken eftersom organisationen 
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behöver betala saneringskostnader eller böter för de föroreningar företaget orsakat (Elsakit & 

Worthington, 2013). Ryktesrisk är en annan risk som kan förekomma genom att banken 

beviljar ett lån till ett företag som inte tar miljö- eller samhällsansvar (Thompson, 1998; 

Elsakit & Worthington, 2013). Det dåliga ryktet kan i sin tur leda till konsekvensen att 

kunder byter bank. Dock anser inte Elsakit och Worthington (2013) att det är vanligtvis inte 

inträffar då skulden oftast läggs på företaget och inte banken som beviljat lånet. Svenska 

Bankföreningen (2017) nämner att bankerna i Sverige har prioriterat CSR, med fokus på 

ekonomiskt, miljömässigt och etiskt perspektiv. Exempelvis är information gällande 

bankernas arbeten för energibesparing och avfallspolitik vanligt förekommande i deras CSR-

rapporter (Branco & Rodrigues, 2006).  

 

Bauer et al. (2005) nämner att många banker erbjuder intressenter varierande 

investeringsalternativ som placeras i olika CSR-initiativ. Socialt ansvarsfulla investeringar 

(SRI), är ett exempel på CSR-arbete som bankerna arbetar med för att bidra till samhället. 

Vilket betyder att hänsyn tas genom att bedöma värdet av sociala och miljöarbeten som 

utövas inom organisationerna innan investeringar sker (Scholtens, 2009). Fonderna bygger på 

att pengarna förvaltas i företag som arbetar för miljö, etiska och sociala aspekter 

(Drakenberg, 2012). Författarna Von Mallis och Klein (2015) skriver om det ökade intresset 

av SRI-fonder, och förklarar hur det framkommer i både akademiska litteraturer och 

offentliga debatten särskilt med tanke på finanskrisen år 2008. Genom att “screena” 

marknaden utformar bankerna sina fondportföljer, samtidigt som de bevarar det sociala 

ansvarstagandet. Två typer av screening utförs. Positivt “screening” inkluderar verksamheter 

som arbetar med etiska- miljömässiga- och sociala frågor vilket bidrar till hållbar utveckling. 

Negativ “screening” utesluter företag som är inblandade i oönskade aktiviteter. Tidigare 

studier har visat att alkohol, vapenhandel, tobak är tre exempel på investeringsområden som 

anses som mindre attraktiva (Blowfield & Murray, 2011). 

 

Det etiska perspektivet uppfylls även av bankerna genom att följa internationella lagar och 

riktlinjer som satts upp för arbeten med CSR, exempelvis principer om ansvarsfulla 

investeringar som FN har satt upp (Svenska Bankföreningen, 2017). Bankverksamheten 

värderar CSR-arbete i en större grad än vad som lagmässigt krävs enligt Finansinspektionen 

(2015). Den Svenska Bankföreningen granskar bankerna i Sverige, sedan lämnar de förslag 

och synpunkter om lagar och bestämmelser, bland annat riktlinjer inom etiska principer. Ett 
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exempel är att de har startat en koalition mot barnpornografi, som alla banker sedan 2009 har 

anslutit sig till (Svenska Bankföreningen u.å.; Finanskoalitionen u.å.). 

 

2.3 Legitimitetsteorin 

Som nämnt ovan kan CSR ses som ett hjälpmedel för att skapa eller behålla legitimitet, där 

organisationer arbetar med att rapportera CSR-aktiviteter bland annat i form av 

hållbarhetsrapporter för att legitimera deras verksamhet (Farache & Perks, 2010; Deegan, 

2002). Legitimitetsteorin bygger på ett socialt kontrakt som finns mellan företag och 

samhället, där samhället accepterar företagens bestämmelser och agerande med krav på att 

det följer dess värderingar och regler (Farache & Perks, 2010). Företagen antas sträva efter att 

agera efter de värderingar och regler som existerar i samhället. Då samhället är i ständig 

förändring, förändras även normer och lagar. Detta gör att företag även behöver anpassa sig 

till de nya gränserna inom etiska direktiv (Deegan, 2013). Enligt Suchman (1995, s. 574) 

definieras legitimitet som “A generalized perception or assumption that the actions of an 

entity bare desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs, and definitions.” Begreppet legitimitet definieras enligt författarna 

Carroll och Buchholtz (2014, s. 97) som “Achievement of legitimacy by creating congruence 

between the value system for the organization and the value system for the society” 

 

Social legitimitet är väsentligt för företag att uppnå, då det är en avgörande faktor för deras 

överlevnad (Dowling & Pfeffer, 1975). För att verksamheten ska fortsätta existera i samhället 

krävs det att organisationens värderingar går ihop med samhällets värderingar. Smith och 

Alcron (1991) anser att företag använder CSR-arbeten som ett marknadsföringsverktyg för att 

skapa en illusion av att samtidigt som de arbetar mot sina finansiella mål möter de även 

samhällets krav. Författarna Dawkins och Fraas (2011) påstår därtill att företag med dålig 

miljöpåverkan ofta anstränger sig mer inom CSR som ett verktyg att få legitimitet. Negativa 

effekter skapas ifall en organisation uppfattas som illegitimt, exempelvis i form av minskad 

efterfrågan eller vägran att leverera resurser som krävs för verksamhetens överlevnad 

(Deegan, 2013). 

 

Suchman (1995) nämner tre strategier för att uppnå legitimitet. Det första är att välja flertalet, 

men varierande, miljöer i syfte att bemöta en publik som stödjer verksamhetens nuvarande 

praxis. Den andra strategin är att vara förenlig med kraven från den existerande publiken i 
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verksamhetens nuvarande miljö. Den tredje strategin är att försöka skapa nya legitimerande 

värderingar och ny publik. Författaren betonar även att verksamheter lättare kan behålla 

legitimitet än att skapa en ny (Suchman, 1995).  

 

2.4 Intressentteorin 

Intressentteorin byggs på att intressenterna varierar och deras åsikter är olika gällande hur 

verksamheten ska förvaltas, av denna anledning hanteras olika sociala kontrakt med de 

varierande intressegrupperna, detta skiljer intressentteorin från ovanstående legitimitetsteorin. 

En likhet som finns hos båda teorierna är att de anser att en verksamhet ingår i ett socialt 

system som påverkas av handlingar och ageranden från både verksamhetens sida och 

intressenternas sida. Skillnaden som existerar är att legitimitetsteorin behandlar samhället i 

helhet med ett socialt kontrakt, medan intressentteorin har olika sociala kontrakt till de olika 

intressentgrupperna (Deegan, 2002).  

 

Vidare presenterar författarna Garde-Sanchez et al. (2016) att information inom 

hållbarhetsfrågor kan vara en strategi för att positivt påverka intressenternas uppfattning av 

en organisation, eftersom organisationens trovärdighet förbättras. Fokus läggs på relationen 

som finns mellan företag och intressenter då de ses som en väsentlig tillgång, då det bland 

annat skapar långsiktiga konkurrensfördelar för verksamheten och samhället i helhet (Post, 

Preston & Sachs 2002). Vid framväxten av CSR har detta resulterat i att företag inte enbart 

bör prioritera och värdera aktieägarnas bästa, utan även intressenterna från de olika 

kategorierna. Freeman och Reed (1983) definierar begreppet intressent som olika grupper 

som består av bland annat kunder, anställda, leverantörer och investerare, där organisationer 

överlever genom deras stöd. Detta gör denna teori relevant då studien har avgränsat sig till att 

endast studera den grupp av intressenter som består av bankkunder. Denna teori aktualiserar 

även studiens huvudfråga, gällande vilken betydelse bankernas CSR-arbete har för 

bankkunderna, eftersom författaren Roberts (1992) påstår att CSR har bidragit med 

utvecklandet av goda relationer, samt långsiktiga relationer med deras intressenter.  

 

Ovannämnda intressentgrupper kan delas in i två olika kategorier nämner Clarkson (1995). 

Den första kategorin består av avtalsförhållanden med företaget, de kan exempelvis bestå av 

anställda, aktieägare och kunder. Utan deras medverkan och närvaro hotas verksamhetens 

existens. Andra kategorin består av de som både påverkar och påverkas av organisationen 
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men de har inget engagemang och påverkan i verksamhetens transaktioner och existens 

(Clarkson, 1995). Garde-Sanchez et al. (2015) hävdar att vissa grupper av intressenter har 

mer att säga om verksamhetens beteende och håller mer makt som kan påverka 

organisationen än andra. Dessutom prioriterar företag att uppfylla krav från vissa 

intressegrupper än andra grupper (ibid). 

 

2.5 Theory of Planned Behaviour   

Legitimitet kan påverka kundernas avsikt att engagera sig inom skiljaktiga beteenden, 

exempelvis antingen stå emot eller engagera sig i bankernas organisatoriska innovationer som 

hållbarhetsinitiativ (Thomas & Lamm, 2012). Theory of Planned Behaviour (TPB) är en av 

de mest inflytelserika teorier som används för att förklara förhållandet mellan attityder, 

beteenden och avsikter (Rivis et al, 2009). Studiens tre forskningsfrågor aktualiseras med 

denna teori, då arbetets syfte är att undersöka vilken betydelse bankernas CSR-arbete har för 

kunderna genom att studera bankkundernas värderingar och åsikter rörande etiska och 

miljömässiga aspekter inom investeringsbeslut av fondinvesteringar. 

 

Teorin kopplar samman individens uppfattning och beteende. Den säger att följande tre 

element tillsammans skapar grunden till en individs intentioner och beteenden, dessa är 

attityd till beteende, subjektiv norm och uppfattad kontroll över beteende. Tillsammans 

skapar detta grunden till en individs intentioner och beteenden (Thomas & Lamm, 2012). 

Dock poängterar Ajzen (2005) att varje individ är annorlunda och skillnaden mellan individer 

avgör även vilka av dessa tre faktorer som behövs för att förklara beteenden och intentioner, 

och att alla tre inte alltid nödvändigtvis behövs. Den relativa betydelsen av relationen mellan 

attityder, övertygelser, avsikter samt beteendeintentioner som fångas i TPB:s modell kan 

poängteras, och med hjälp av regression kan beteendets avsikt bestämmas (Thomas & Lamm, 

2012). 

 

Attityd till beteende avgör hur en individ agerar gentemot den CSR som kommuniceras ut av 

verksamheter. Huruvida det uppfattas som positivt eller negativt baseras på individens 

tidigare uppfattning (Thomas & Lamm, 2012). Detta kopplas till studiens avgränsning, där 

valet av att studera banksektorn är grundat på finanskrisen år 2008 då kundernas förtroende 

sjönk för bankerna (Öberseder et al, 2013). Detta gör att kundernas åsikter och värderingar 
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gällande bankernas CSR-arbete blir en intressant vinkel att studera efter deras tidigare 

uppfattningar gällande branschen. 

 

TPB förklarar vidare att tidigare uppfattning innebär att den sociala medvetenhet som en 

individ besitter förutser personens inställning till CSR. Subjektiv norm innebär en intern 

kontroll där en persons avsikt att involvera sig i ett beteende påverkas av andras åsikter. Det 

är inte en extern social förstärkning, utan en självupplevd intern kontroll, vilket sedan 

påverkar intentionerna att uppföra sig. Uppfattad kontroll över beteende är en avgörande 

faktor för beteende, och mäter en persons självupplevda förmåga att med vilja kunna visa det 

förväntade beteendet (Thomas & Lamm, 2012). Ajzen och Madden (1986) noterar att tidigare 

erfarenheter hos individer påverkar uppfattad kontroll över beteende, eftersom det är en 

faktor som påverkar kunskap om personliga förmågor och beteendemöjligheter, vilket i sin 

tur påverkar beteendets svårighetsgrad.  

 

2.6 Behavioural Finance  

Beteendefinansiering studerar effekterna av sociala, kognitiva och känslomässiga faktorer på 

individers ekonomiska beslut (Guzavicius et al, 2014). Detta gör denna teori relevant för 

studien då bankkundernas värderingar och åsikter rörande etiska och miljömässiga aspekter 

inom bankernas CSR-arbete ska undersökas.  

 

Beteendefinansiering hävdar att investerare inte är rationella vilket tyder på att 

felprissättningar i den befintliga marknaden inte kommer korrigeras automatisk. Marknaden 

förutsätter att entreprenörer som letar efter arbitrage kommer att korrigera all felprissättning. 

Det innebär att prissättningen inte fastställs korrekt gör att marknaden är ineffektiv med 

aktier som både är övervärderade och undervärderade (Bodie et al, 2014). Enligt författarna 

Bodie et al. (2014) uppkommer detta ifrån två kriterier. Den första är att informationen inte 

alltid bearbetas korrekt av investeraren, vilket skapar felaktiga sannolikhetsfördelningar inför 

framtida avkastning. Det andra kriteriet är att investerare gör dåliga beslut, trots att korrekta 

sannolikhetsfördelningar presenteras. Brister och förluster som kan förekomma hos en 

investerares beteende, påverkar investeringsbeslutet (Bodie et al, 2014). Hur 

informationsbehandling sker av en investerare kan leda till att sannolikheterna 

missuppskattas, och fel kan uppstå genom bland annat prognosfel. Detta leder till att 
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investerare har en benägenhet att överskatta sannolikhetsfördelningen genom att ha alltför 

höga och överdrivna uppskattningar.  

 

Obalans i beteende uppstår med mental förmåga samt påverkar den psykiska redovisningen 

som sker när investerare skiljer vissa investeringsbeslut ifrån varandra (Guzavicius et al, 

2014). Traditionell finansteori fastställer beslut för hela perioden, detta innebär att alla 

investeringarnas riskjusterade avkastning är lika. Teorin hävdar att investerare vill dela ut 

olika portföljer med olika grader av risk beroende på portföljens mål samt syfte. Den 

traditionella teorin lägger fokus på användbarhet som ett förhållande mellan risk och 

avkastning. Behavioural Finance teorin utökar detta förhållande med en ytterligare faktor, 

påverkan. Ett exempel på påverkan är att investerare kan köpa aktier på grund av känslan av 

att "göra gott" och ha en positiv påverkan på samhället istället för att maximera 

investeringens avkastning. Detta innebär att felprissättning har möjlighet att uppstå på grund 

av aktier som presenteras med ett överdrivet bra påverkande (Bodie et al, 2014).  

 

Detta kopplas även till SRI-fonder som tidigare nämnts i avsnitt 2.2. Socialt ansvariga 

investerare försöker öka lönsamheten hos ett företag, och samtidigt ta hänsyn till effekten av 

investeringen på miljön och allmänheten. Investeringsfondens chefer börjar tillämpa 

principerna för socialt ansvarig investering. Den växande allmänhetens oro för 

klimatförändringen återspeglas även i de växande investerares portföljer (Guzavicius et al, 

2014). Detta aktualiserar studiens andra delfråga om hur avgörande miljömässiga aspekter är 

inom fondinvestering för bankkunder.  

 

2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram  

För att lyckas besvara studiens syfte och forskningsfrågor har relevanta samt omfattande 

teorier och begrepp tagits fram. Begreppet CSR delas upp i tre ansvarstaganden, ekonomiskt 

ansvar, miljömässigt ansvar samt etiskt ansvar. Definitioner av CSR är relevant för denna 

studie för att ta reda på ifall det föreligger skillnader i hur konsumenterna redogör för 

begreppet. Vidare har en översikt av hur bankerna tillämpar CSR i sitt arbete presenterats, för 

att skapa förståelse och en grund till att vidare kopplas till kundernas åsikter. 

Legitimitetsteorin kommer att undersökas ur det kundperspektiv, genom att ställa frågor går 

det även att se om legitimitet har en positiv inverkan på kundernas investeringsbeslut. Denna 

teori är även relevant för att ta reda på om starkare legitimitet mot bankerna som arbetar med 
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etiska och miljömässiga aspekter uppfattas av konsumenterna. Intressentteorin delar 

samhället i intressentgrupper. Intressentteorin redogör för anledningen bakom bankernas 

prioritering av intressenter, teorin tillämpas vid analysen av konsumenternas åsikter kring 

CSR. Theory of Planned Behaviour (TPB) kopplar samman individens uppfattning och 

beteende. Attityd till beteende avgör hur en individ agerar gentemot den CSR som 

kommuniceras ut av verksamheter. TPB är relevant för denna studie för att förtydliga 

anledningen bakom bankernas intentioner och beteenden med CSR-arbeten och se hur det 

uppfattas av konsumenterna. Behavioural Finance teorin utökar förhållandet mellan risk och 

avkastningen med faktorn påverkan. Ett exempel på påverkan är att investerare kan köpa 

aktier på grund av känslan av att "göra gott" och ha en positiv påverkan på samhället istället 

för att maximera investeringens avkastning. Av denna anledning är Behavioural Finance 

relevant i studien då det kommer tillämpas genom att ställa frågor om hur konsumenter 

värderar etiska och miljömässiga faktorer vid investering av fonder. 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras val av metod för genomförandet av undersökningen. De 

tillvägagångssätt som valts ligger till grund för att lyckas uppnå studiens syfte samt 

forskningsfrågor. Kapitlet börjar med att presentera studiens forskningsstrategi, följt av 

forskningsdesign och datainsamlingsmetod. Avsnittet avslutar med en diskussion kring 

metodens reliabilitet och validitet samt metod och källkritik.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

Metoden för denna studie har valts utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor (Trost, 2010). 

Då syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och 

åsikter rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete, ansåg studiens 

författare att en kombination av kvantitativ och kvalitativa metod är väsentligt. Genom att 

kombinera kvantitativ och kvalitet metod skapar forskaren en bättre förståelse av problemet 

än om metoderna hade använts ensam. Detta metodval möjliggör även för forskare att bidra 

med starkare bevis för en slutsats genom att bekräfta olika metodernas överensstämmande 

resultat. Att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod skapar en mer komplett och 

omfattande förståelse av studien forskningsproblem (Bergman, 2008; Creswell, 2013) 

 

Genom kvalitativa intervjuer ges möjligheten att förstå respondentens inställning kring 

huvudämnet då det skapar en mer fullständig tolkning (Bryman & Bell, 2013). Blandad 

metodforskning bidrar med styrkor som uppväger svagheterna i både kvantitativa och 

kvalitativa forskningen. Exempelvis är kvantitativ forskning svag för att skapa förståelse 

bakom människors inställningar kring huvudämnet, något som kvalitativ forskning utgör för. 

Dock ses kvalitativ forskning som bristfällig på grund av risken för subjektiva tolkningar som 

gjorts av studiens författare och svårigheten att generalisera resultaten till en stor grupp. 

Kvantitativ forskning har inte dessa svagheter. Kvalitativa metod möts även av kritik genom 

ifrågasättandet av tillräckligheten inför forskningsområdet (Bergman, 2008). Det är av den 

anledningen studien kompletterades med en kvantitativ metod i form av enkätundersökning i 

syfte att uppnå tillräckligt insamlat material. Eftersom kvalitativa intervjuer oftast går mer 

djupgående i ämnet, men med ett lägre antal respondenter, har enkätundersökningen 

presenterat ett högre antal respondenters åsikter och tankar på en mer översiktlig nivå.  

Genom att använda båda typerna av forskning kan styrkan hos varje tillvägagångssätt därmed 
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kompensera för de andra svagheterna (Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Bergman, 2008; 

Creswell, 2013). 

 

Det finns olika tillvägagångssätt för författaren att ta, beroende på den metod som appliceras, 

efter att all data samlats in för att koppla teori och empiri med varandra (Whetten, 1989; Patel 

& Davidson, 2011). För att skapa en ökad förståelse kring ämnet har befintliga teorier 

studerats inom CSR, innan empiri samlas in. Detta skapar inte endast en förståelse hos 

författaren, utan det ger möjligheten att med den kunskap som skapats klargöra samt redogöra 

teorin så att läsaren får en tydlig och klar förståelse kring ämnet (Whetten, 1989; Holme & 

Solvang, 1997).  Dessa teorier blev även grunden för den empiri som ska samlas in, genom 

intervjuguiden som formades. Författarna Whetten (1989) samt Morgan och Smircich (1980) 

upplyser om den viktiga relationen mellan teori och empiri i studien. Studiens slutsatser har 

baserats på de utvalda teorierna som studien grundar sig på. 

 

3.2 Forskningsdesign 

En fenomenografisk metodansats har tagits för att bemöta studiens syfte. En fenomenografisk 

metodansats är en analysmetod, som bestämmer vilken data undersökningen kommer samla 

in och avser att förklara på vilket sätt människor uppfattar omvärlden. Denna ansats fokuserar 

på de olika tankesätten samt synsätten som finns inom samma fenomen (Alexandersson, 

1994; Larsson, 1986) Då denna studie har konsumentperspektivet i fokus är en 

fenomenografisk ansats lämplig för att undersöka konsumenternas åsikter och kunskap inom 

CSR. Fejes et al. (2015) förklarar att en djup förståelse kring det fenomen som ska studeras 

skapas genom att forska kring varierande faktorer som går att kopplas till varandra.  

 

3.3 Primär- och sekundärdata  

Det empiriska materialet för denna studie består av primärdata som samlats in genom en 

semistrukturerad gruppintervju samt en enkätundersökning.  

 

Även sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga artiklar har samlats för denna studie.  

Med avsikt att besvara studiens forskningsfrågor och uppfylla studiens syfte tillsammans med 

den primärdata som samlats in. Sekundärdata har använts som ett analysverktyg i samband 

med studiens primärdata. Insamlingen genomfördes med hjälp en samling av databaser på 
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Södertörns Högskolas bibliotek, nyckelorden som användes vid sökandet var: CSR, 

hållbarhet, investeringar, etiska aspekter, miljöfaktorer, konsumenter och värderingar. 

 

3.4 Population och Urval 

Syftet med arbetet är att genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och åsikter 

rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete. Av den anledningen 

består populationen av alla kunder hos banker som är verksamma i Sverige. Urval av 

respondenter har grundat sig efter bekvämlighetsprincipen. Denscombe (2014) förklarar det 

som ett strategisk val, vilket innebär att författarna med avsikt väljer ut respondenter som ska 

ingå i urvalet. Bekvämlighetsurval anses även vara snabbt, enkelt och förmånligt 

(Denscombe, 2014).  

 

Genom att skapa inlägg i Facebook-grupper anpassade till ämnet ekonomi som i vissa fall 

består av tusentals medlemmar, publicerades länken till enkätfrågorna för att samla in svar till 

studiens undersökning. I samma inlägg skickades det ut en förfrågan till respondenter ifall de 

utöver enkäten vill delta på en intervju med uppmaning om att i så fall meddela författaren. 

Respondenterna som var intresserade kontaktades och en beskrivning av studiens syfte, en 

kort presentation om vad de kan förvänta sig kring intervjun, samt relevant information om 

intervjun skickades ut för att se ifall respondenterna är tillgängliga för gruppintervju i 

Stockholm. Detta resulterade till att fem respondenter medverka på gruppintervju samt att 

136 respondenter besvarade enkätundersökningen. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod  

För att få fram konsumenternas åsikter och värderingar valdes två datainsamlingsmetoder för 

denna studie, kvantitativ metod i form av enkätundersökning, samt kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade gruppintervjuer.  

 

3.5.1 Semistrukturerade gruppintervjuer  

Då syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och 

åsikter rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete är 

semistrukturerade gruppintervjuer en av de två datainsamlingsmetoder för denna studie. 

Eftersom studiens författare anser att det är en lämplig metod att föra samman 

konsumenternas åsikter och värderingar kring begreppet CSR. Författarna Halkier (2010) och 
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Denscombe (2014) tar upp att denna val av metod är relevant för att enklare få fram 

individernas åsikter när de diskuterar och resonerar i grupp. En annan relevant anledning 

bakom val av semistrukturerade gruppintervjuer för denna studie, är att respondenterna får 

fritt beskriva och formulera uppfattningar kring fenomenet, alternativt för att strukturerade 

svarsalternativ ska hindra och styra respondenternas svar (Denscombe, 2014). 

Författaren Wibeck (2010) förklarar hur semistrukturerade gruppintervjuer kan likställas med 

vardagliga samtal och åsikts utbyten, vilket leder till en mer avslappnad miljö under 

intervjun. En lugn miljö resulterar till att intervjun blir mer personlig och naturlig (Wibeck, 

2010). Av denna anledning är gruppintervjuer av betydelse för denna studie då 

respondenterna delar med sig av personliga erfarenheter och tankar samtidigt som deras svar 

jämförs med varandra. Detta skapar nya diskussioner och ger flera inblick i varierande 

åsikter, vilket gör det möjligt att utforska fenomenet mer djupgående (Wibeck, 2010; Trost, 

2010). En annan anledning till att den valda datainsamlingsmetoden är betydelsefull är på 

grund av de resultatrika svaren som samlats in genom intervjuns gång (Halkier, 2010) som är 

väsentligt för att lyckas dra framtida slutsatser i studien (Tynan & Drayton, 1988). 

Wibeck (2010) och Halkier (2010) skriver om att semistrukturerade gruppintervjuer berikar 

arbetet med information som i vanliga fall inte går att skapa uppfattning av, eftersom det ger 

möjligheten att skapa ett djupare förståelse kring resonemangen som förs av respondenterna.  

Denna datainsamlingsmetod ger även möjlighet för respondenterna att redogöra för sina 

tolkningar under intervjun, vilket möjliggör en förståelse för varför specifika fenomen är 

formade som de är, samt hur utfallet uppkommit (Wibeck, 2010; Bryman & Bell, 2013). En 

annan fördel med gruppintervjuer är att de kompletterar det empiriska underlaget då det 

sammanställer en varierande bild av konsumenters inställning, åsikter och förståelse till CSR-

informationen som banksektorn arbetar med (Bryman & Bell, 2013). Detta kan resultera till 

intresseväckande information och oanade synvinklar som bidrar till nya aspekt att studera 

kring fenomenet (Wibeck, 2010) 

En nackdel med gruppintervjuer är att delaktigheten hos en del respondenter kan vara variera, 

på grund av de varierande personligheterna som kan förekomma vid deltagandet av intervjun. 

Dominanta deltagare kan orsaka att de mer tillbakadragna deltagarna inte lika mycket plats 

att presentera sina åsikter. Detta kan leda till att relevant information för studien kan komma 

att förloras (Wibeck, 2010). Författaren Wibeck (2010) nämner även möjligheten att en riktig 
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bild av det diskuterade ämnet inte redogörs för på grund av att åsikter censureras hos 

deltagarna.  

Det finns både för och nackdelar med studiens kvalitativa metod. Det är viktigt att betona 

problematiken som kan uppstå vid att välja respondenter. Då det finns en osäkerhet kring 

respondentens förmåga att uttrycka sina åsikter, är urval en väsentlig fråga för att lyckas 

skapa den fulländade gruppen för att ge svar på studiens intervjufrågor. Trots att denna studie 

inte är representativ för kunder inom banksektorn, är det intressant och betydelsefullt att ta 

hänsyn till respondenternas uppfattningar och svar (Wibeck, 2010). 

3.5.1.1 Genomförandet av gruppintervjun 

Den 15 april 2019 genomfördes en semistrukturerad gruppintervju i en lokal på Södertörns 

Högskola där fem respondenter medverkade. Intervjun påbörjades med att välkomna 

respondenterna, samt vidare förklara att allt som spelas in under intervjun kommer vara 

konfidentiellt och endast användas för arbetets syfte. Respondenterna kommer även va 

anonyma genom att benämnas som “Respondent A, B, C..” i syfte att få respondenterna att 

tala mer öppet och fritt gällande deras åsikter och tankar. Intervjun började med en kort 

introduktion om arbetets syfte och även vidare förklaring om ämnesområdet. En avgörande 

faktor för intervjuns resultat enligt Trost (2010) är att samtalsledaren under intervjun inte 

känner någon respondent sedan tidigare. Denna risk var låg då varken samtalsledaren eller 

respondenterna hade någon tidigare anknytning till varandra. Intervjuguiden som tidigare 

konstruerades underlättade intervjuns struktur och genomgång, och såg till att alla relevanta 

frågor berörs under intervjun (Denscombe, 2014). 

3.5.1.2 Analys av insamlat material 

Analysen började med en första bearbetning av materialet som syftar till att ge en överblick 

och skilja ut det som är oväsentligt. Olika uttalanden har i detta steg betonats i form av citat 

för att i senare skede presenteras i arbetet. Då intervjuerna består av varierande respondenter 

har varje intervju jämförts, i syfte att få fram väsentliga likheter och skillnader från respektive 

intervju. Detta steg är viktigt för att uppfylla studiens syfte att förstå hur viktig CSR-arbeten 

anses vara hos bankernas kunder. Att ställa likheter och skillnader mot varandra ger även 

möjligheten att kategorisera den information som samlats in för att på ett tydligt och 

strukturerat sätt hitta ett relationen inom synsätt och tankesättet kring CSR-arbeten i 

banksektorn. En annan fördel som författaren anser finns inom att kategorisera intervjuernas 
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resultat är att det hindrar överflödig information och endast tar upp det som är väsentligt och 

relevant för att besvara studiens forskningsfrågor. Utifrån det material som samlats in för 

arbetets empiriska avsnitt formades tre följande kategorier, betydelsen av bankernas CSR-

arbete för kunderna. Det andra temat redogör hur väsentligt etiska aspekter är för 

bankkunder. Det tredje temat berör hur avgörande miljömässiga aspekter är för bankkunder.  

 

3.5.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökning är den andra datainsamlingsmetoden för den här studien. Enkäter är en 

form av insamlingsmetod som når ut till ett bredare urval av intressenter (Holme & Solvang, 

2008; Bryman & Bell, 2013). Vilket gör denna datainsamlingsmetod betydelsefullt då det 

tillsammans med den kvalitativa metoden gör studiens resultat mer fullständig. Det finns flera 

fördelar med en enkätstudie, bland annat att denna typ av undersökning är snabb och billig att 

administrera. Även en struktur skapas med den kvantitativa studien, som gör det möjligt att 

objektivt sammanställa och statistiskt säkerställa studien (Holme & Solvang, 2008). Detta gör 

att denna val av undersökningsmetod relevant då det kompletterar den kvalitativa metoden, 

som baseras mer på tolkande och förståelse.  

En nackdel som tas upp med enkätundersökning är att det kan uppfattas som ett negativt 

verktyg då undersökningen skapas genom enkla begrepp och tillvägagångssätt. En del 

fenomen uppfattas som komplicerade och oklara där vissa frågor kräver mer detaljerade 

variabler, vilket oftast förenklas vid en enkätundersökning (Jakobsson & Westergren, 2005). 

Att detta förenklas leder till att svaren som samlas in från respondenterna innehåller data och 

inte uppfattningar samt tolkningar av studiens fenomen (Bryman & Bell, 2013). En annan 

kritik är att olika människor uppfattar frågor olika, Jacobsen (2002) vidare förklarar att 

värdefull information kan förloras på grund av uppfattnings svårigheter. 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke är att respondenterna känner sig bekväma när de svarar på 

känsliga frågor, samtidigt som övergripande relevant bakgrund om respondenten, behöver 

ställas för att lyckas begripa och tolka respondenten (Jacobsen, 2002). Detta uppfylldes 

genom att ställa frågor som bland annat vilken utbildning respondenten har och vilken bank 

respondenten är kund hos. 

Som nämnt ovan finns det både fördelar och nackdelar med att använda enkätundersökning 

som val av metod. Trots att urvalet blev ett så kallad bekvämlighetsurval och inte är 
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representativ för kunder inom banksektorn, har studien strävat efter en hög svarsfrekvens. 

Detta är för att högre antal deltagare ökar även tillförlitligheten av det insamlade resultatet 

(Draper, 2004; Jacobsen, 2002) 

3.5.2.1 Genomförandet av enkätundersökning 

Författarna Bryman och Bell (2013) samt Holme och Solvang (2008) betonar vikten av en 

tydlig design, då det underlättar för respondenterna att besvara enkätundersökningen. Av 

denna anledning formades vertikala svarsalternativ (se Bilaga 1) för att eliminera risken att 

respondenten svarar fel. Vertikala svarsalternativ har även visat sig vara snabbare att svara 

på. En viktig faktor är att enkätundersökningen inte ska ta för lång tid, eftersom detta kan 

resultera till att respondenterna ger upp och avslutar mitt i och inte slutför undersökningen. 

Även dåligt formulerade frågor har visat sig resultera till underlägset utfall (Holme & 

Solvang, 2008). Av den anledning gick studiens författare igenom frågorna noggrant och 

granskade att de frågor som ställs är relevanta och tydliga. Detta resulterade till en 

enkätundersökning på 15 frågor. Vilket därefter publicerades på olika Facebook-grupper för 

medlemmar att svara på.  

3.5.2.2 Analys av enkätundersökning 

Analys av enkätundersökningen genomfördes genom att sätta upp diagram utifrån resultaten 

som samlats in. Att skapa diagram av svar som samlats in från varje fråga skapar en bra 

överblick för att kunna jämföra svaren. Diagram förenklar även presentationen av siffrorna 

och statistiken som samlats in. Då en enkätundersökning är kvantitativ undersökning med 

slutna frågor, skapar det även möjlighet att jämföra svaren som tas fram (Jacobsen, 2002) 

Enkätundersökningen samlar in kvantifierbara data, för att skapa en djupare analys kan datan 

behandlas på ett statistiskt sätt och undersökas vidare för att se om det finns ett mönster i hur 

respondenterna svarat på undersökningen eller om svaren anses vara slumpmässiga. Detta 

utfördes med hjälp av ett Chi2-test för att analysera det insamlade resultatet djupare. Chi2-

test är en form av hypotesprövning som kan förklaras genom fem steg. Det första steget är att 

formulera två hypoteser, nollhypotesen (H₀) och mothypotesen (H₁), andra steget är att 

bestämma en signifikansnivå vilket vanligtvis är 0.05. Det tredje steget är att beräkna 

förväntade frekvenser för att därefter kvadrera skillnaden mellan den observerade frekvensen 

och den förväntade frekvensen (se tabell 1-8 för mer detaljer). Sista steget är att undersöka 

om nollhypotesen kan förkastas eller inte (Fisher & Yates, 1963). 
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3.5.2.3 Presentation av hypoteser 

På åtta av 15 enkätundersöknings frågor genomfördes ett Chi2-test. Nedan presenteras de 

hypoteser som utformades utifrån studiens undersökningsfrågor. 

 

Fråga: Hur informerad anser du dig vara gällande din banks CSR-arbeten? 

Hypoteser: H₀: Kunderna är neutrala i frågan om hur informerad de anser sig vara gällande deras 

banks CSR-arbeten. 

H₁: Kunderna känner sig inte informerade gällande deras banks CSR-arbeten. 

 

Fråga: Anser du att det är väsentligt för din bank att kommunicera ut deras CSR-arbeten till sina 

kunder? 

Hypoteser: H₀: p₁ = p₂ andelarna ”ja” och ”nej” är lika. 

H₁: p₁ ≠ p₂. 

 

Fråga: Pengarna som du väljer att investera i fonder investeras vidare, utifrån bankens fondportfölj, 

i andra företag. Är det viktigt för dig att vara kunnig och informerad om dessa företag?  

Hypoteser: H₀: p₁ = p₂ = p₃ = p₄ = p₅ där de fem alternativen är lika delade.  

H₁: p₁ ≠ p₂ ≠ p₃ ≠ p₄ ≠ p₅. 

 

Fråga: Hur viktigt är det för dig att dina pengar investeras vidare till företag som intresserar och 

involverar sig i samhället och miljön? 

Hypoteser: H₀: p₁ = p₂ = p₃ = p₄ = p₅ där de fem alternativen är lika delade.  

H₁: p₁ ≠ p₂ ≠ p₃ ≠ p₄ ≠ p₅. 

 

Fråga: När du väljer var du ska investera dina pengar i fonder, är ett kriterium att investeringen 

sker hos företag som värderar etiska aspekter? 

Hypoteser: H₀: Mängden information har vid köptillfälle ingen betydelse då kunden avgör att 

investera i etiska fonder eller inte. 

H₁: Mängden information har vid köptillfälle en betydelse då kunden avgör att investera i etiska 

fonder eller inte.  

 

Fråga: När du väljer var du ska investera dina pengar i fonder, är ett kriterium att investeringen 

sker hos företag som värderar miljön? 

Hypoteser: H₀: Mängden information har vid köptillfälle ingen betydelse då kunden avgör om att 

investera i fonder som värderar miljön eller inte.  
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H₁: Mängden information har vid köptillfälle en betydelse då kunden avgör att investera i fonder 

som värderar miljön eller inte.  

 

Fråga: Hur viktigt är det att din bank prioriterar etiska aspekter vid förvaltning av dina pengar?   

Hypoteser: H₀: Kunderna är objektiva i frågan gällande väsentligheten att deras bank prioriterar 

etiska aspekter.  

H₁: Kunderna anser att det är viktigt för deras bank att prioriterar etiska aspekter när de förvaltar 

deras pengar. 

 

Fråga: Hur viktigt är det att din bank prioriterar miljö aspekter vid förvaltning av dina pengar?   

Hypoteser: H₀: Kunderna är objektiva i frågan gällande väsentligheten att deras bank prioriterar 

miljöaspekter.  

H₁: Kunderna anser att det är viktigt för deras bank att prioritera miljöaspekter när de förvaltar 

deras pengar. 

 

3.6 Metoddiskussion  

3.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet kan delas in i två delar, intern reliabilitet och extern reliabilitet (Malterud, 1998) 

Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) måttets samt mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet. Vad som karaktäriserar god reliabilitet är ifall studien går att lita på, och alla 

fel har avlägsnats. Den interna reliabiliteten i studien har uppfyllts genom att överlag bearbeta 

det insamlade materialet på ett systematiskt sätt. Både inom den kvantitativa undersökningen 

och den kvalitativa har författaren strävat efter objektivitet genom att presentera en 

beskrivande analys av det insamlade materialets innehåll, och minimerat egna tolkningar.  

 

Den externa reliabiliteten syftar till vilken utsträckning studie kan upprepas (Bryman & Bell, 

2013; Malterud, 1998) Den externa reliabiliteten har både i den kvantitativa metoden och 

kvalitativa uppfyllts genom att utförligt och tydligt förklara och formulera metodavsnittet. 

Studien har även ett lättillgängligt urval som kan väljas från Sveriges hela population, då 

majoriteten av medborgarna är bankkunder detta förenklar att studien kan utförs vid 

upprepade tillfällen. Dock kan den kvalitativa metoden bli svår att replikera. Då denna metod 

baseras på respondenternas egna åsikter och värderingar, vilket kan variera från individ till 

individ, kan det vara svårt att få liknande resultat. Dock har studiens författare, som tidigare 

nämnt, strävat efter att öka den externa validiteten inom den kvalitativa undersökningen 
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genom att tydligt förklara och formulera studiens tillvägagångssätt för att göra det möjligt att 

genomföra en liknande undersökning.  

 

3.6.2 Validitet  

Jacobsen (2002) definierar begreppet validitet som “Mäta det vi faktiskt önskar att mäta”.  

För att sträva efter att uppnå hög validitet i den kvantitativa metoden utformades hypoteser i 

syfte att tydliggöra ifall svaren från respondenterna är de svar författaren faktiskt önskat 

inneha för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Den kvalitativa metoden består av 

semistrukturerade intervjuer vilket motsvarar till individernas personliga åsikter och 

tolkningar kring fenomenet CSR. Respondenternas åsikter kan variera mellan varandra vilket 

kan påverka validiteten negativt. För att öka validiteten i arbetet har den kvalitativa 

undersökningen granskats genom att se ifall tillförlitliga likheter existerar mellan teorierna 

samt det resultat studiens författare tagit fram (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.7 Metodkritik  

En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att det inte är möjligt att utföra identisk forskning 

i efterhand, då denna typ av forskning kan präglas av uppfattningar som forskaren 

personligen har (Bryman & Bell, 2013). Denna typ av forskning kan även leda till överflödig 

information som ibland kan få bort studien från sitt huvudsyfte samt leda till att viktig 

information inte belyses lika inflytelserikt genom arbetets gång. Det är viktigt att redan från 

början vid genomförandet av arbetet ha detta i åtanke för att eliminera risken för överflödiga 

detaljer. Dock nämner Whetten (1989) att det i allmänhet kan anses som lättare att ta bort 

onödiga eller ogiltiga delar än att i efterhand lägga till. 

 

Eftersom en del av studien karaktäriseras av en kvalitativ forskningsmetod, där respondenten 

har friheten att uttrycka tankar och åsikter, har inte ett strukturerat tillvägagångssätt använts. 

Detta kan enligt Bryman och Bell (2013) leda till att insamlad data blir allt för subjektiv då 

respondenterna får ett stort utrymme till att förmedla egna svar.  

 

Vad som märktes under intervjun var att vissa respondenter, efter att ha hört en annan 

respondent besvara intervjufrågorna, kom med svaret att de endast höll med än att 

vidareutveckla sitt eget personliga svar. Det blev då väsentligt för intervjuaren att ställa 

följdfrågor till respondenten för att få fram mer varierande och unika svar från respektive 
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respondent. Det kan vara svårt att forma ett bra samspel i en grupp, vilket är en väsentlig 

faktor för att skapa bekvämlighet för deltagarna. Intervjuaren har en viktig roll i att uppnå en 

bra stämning, genom att tillåta alla deltagare tala och förklara sina åsikter under intervjuns 

gång samt vara tydlig med att det inte finns felaktiga svar redan från början av mötet 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Den semistrukturerade gruppintervjun bestod av fem deltagare. En kritik gällande detta är att 

öka antalet deltagare för att få en ännu djupare förståelse för studiens syfte och 

frågeställningar, dock nämner författaren Trost (2010) att ett högre antal deltagare vid 

intervjutillfälle kan leda till att alla deltagarna inte får sin röst hörd. Detta ansåg studiens 

författare vara en nackdel då risken av att vissa deltagare blir mer reserverade leder till en 

negativ påverkan på intervjuns resultat. Ett sätt att komma runt kritiken mot få deltagare 

skulle kunna vara att dela upp ett högre antal kandidater vid två olika intervjutillfällen. Det 

anses inte motiverat då studien kompletteras även med en enkätundersökning, samt att 

intervjutillfället samlade in tillräckligt med information för att uppfylla studiens syfte. 

 

Ett hinder som dök upp vid distributionen av enkäten på Facebook var att de större grupperna 

hade regler som resulterade till att inlägget inte godkändes av administratörerna. Detta 

resulterade i att enkäten endast hamnade hos en grupp. Med Facebooks algoritm så syns 

endast topp inläggen till högre antal medlemmar, det vill säga inlägg med mycket 

engagemang i form av kommentarer eller “gilla”-markeringar, hos medlemmarna. Då denna 

enkät endast var en länk som skulle besvaras, fanns det inte lika mycket engagemang, så den 

lyckades inte nå ut till ett högre antal respondenter. Dock besvarades enkäten av 136 

konsumenter, vilket gör det möjligt för arbetet att fullborda sitt syfte. 

 

3.8 Källkritik  

Thurén (2013) påstår att man utgår från fyra kriterier när det kommer till att bedöma 

uppgifternas trovärdighet och reliabilitet. Äkthet är ett av kriterierna och det innebär att 

källan är vad den påstår sig att vara och är ingen förfalskning. Oberoende är det andra 

kriteriet vilket bedömer ifall den hör ihop eller avviker sig från andra källor. Tidssamband är 

det tredje kriteriet, som ifrågasätter ifall källan fortfarande är aktuell. Sista kriteriet som 

författaren nämner är Tendensfrihet, vilket analyserar ifall källan skapar den sanna bilden av 

verkligheten och inte påverkats av personliga skäl (Thurén, 2013).  
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Denna studie består av vetenskapligt granskade artiklar och rapporter från tillförlitliga 

organisationer samt myndigheter. Varsamhet har tagits genom val av källor, och om utförbart 

har referering skett till originalkällor. 
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4. Empiri  

Detta kapitel presenterar resultat av den material som samlats in för studiens syfte. Första 

avsnittet presenterar den semistrukturerade gruppintervjun, som delades i tre följande 

kategorier, konsumenternas synsätt kring bankernas CSR-arbeten, väsentligheten av etiska 

faktorer och avgörandet av miljömässiga faktorer. Det andra avsnittet presenterar resultatet 

av enkätundersökningen i form av stapeldiagram för respektive enkätfråga. Några av 

frågorna kommer genomgå ett statistiskt test i form av Chi2-test för att testa signifikansnivån 

av resultaten.  

 

4.1 Semistrukturerad gruppintervju  

Intervjun delades upp i tre teman. Det första temat behandlar betydelsen av bankernas CSR-

arbete för kunderna. Det andra temat redogör hur väsentligt etiska aspekter är inom 

fondinvestering för bankkunder. Det tredje temat berör hur avgörande miljömässiga aspekter 

är inom fondinvestering för bankkunder. Deltagarna till intervjun benämns som respondenter 

och nedan presenteras en komposition av den likhetsgranskning, sammanställning och 

gruppering som skett i samband med genomgång av intervjuns material.  

 

4.1.1 Betydelsen av bankernas CSR-arbete för kunderna  

Intervjun påbörjades med att respondenterna diskuterade och tolkade deras definition av 

begreppet CSR. Fyra av fem respondenter var inte främmande till begreppet. Typiska 

associationer till CSR är: miljö samt socialt ansvar, mänskliga rättigheter och anställdas 

arbetsförhållanden. Respondent B tillägger även att korruption, och ser CSR som riktlinjer för 

att förhindra och minimera att företag blir allt mer korrupta. 

 

Respondent D var mer främmande till begreppet företagets samhällsansvar, 

 

”Jag har endast ett hum om detta begrepp. Tråkigt sagt så är det inte något som 

intresserat mig, så jag är inte lika påläst. Dock har jag hört saker som olika företags 

oetiska beteende associerat med begreppet på exempelvis nyheterna, men jag har 

tyvärr inte mer att tillägga.” - Respondent D 

 

Respondenterna C och E påpekar att de anser att begreppet är brett och är medvetna att CSR 

kan beröra mer områden än det som presenterats då deras kunskap inom ämnet inte är stor.  
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Vidare tillfrågades respondenterna ifall de ser på CSR som ett viktigt begrepp, ifall de anser 

att banker de är kund hos bör prioritera och arbeta med CSR. Alla fem respondenter var 

enade om att det är en faktor som bör prioriteras och ser det som en väsentlig del som bidrar 

till ett bra samhälle. 

 

”Vi lever i ett modernt samhälle där mänskliga rättigheter är väsentligt, vi är mer 

medvetna om miljön, och den kunskapen vi besitter inom bland annat miljö, etik och 

socialt, leder till ett ansvar vi har, så jag tycker verkligen att en bank bör arbeta med 

och prioritera CSR.” - Respondent A 

  

”Jag tycker även att ansvaret ligger hos oss också, och att allt krav och förväntan inte 

ska läggas på bankerna. Vi har båda ansvar men på olika sätt för CSR är ett viktigt 

fenomen. Det jag menar är att, i ett scenario där ens personliga bank kanske agerar 

oetiskt och inte hållbart, betyder det inte att det blir acceptabelt för oss 

privatpersoner att exempelvis på grund av bekvämlighet stanna som deras kunder.” 

- Respondent C 

 

Respondent E är mer skeptisk till hur banker ska lyckas prioritera och arbeta med CSR helt 

fullkomligt. Som tidigare nämnt påpekar respondenten hur brett begreppet egentligen är. Här 

vidare utvecklar respondenten att bankerna vill sträva efter hög avkastning och lönsamhet och 

har av den anledningen svårt att tro att det alltid kan gå ihop med hållbarhet, eller att banker 

kommer välja det mer etiska alternativet. 

 

När respondenterna skulle förklara sina åsikter och inställningar kring deras banks CSR-

arbeten, så var de alla enade om att bankerna inte informerade kunderna tillräckligt om deras 

CSR-arbeten. 

 

”Jag tror att CSR är ett begrepp som många inte vet om, vilket bör ändras då jag 

anser att det leder till ett positiv inflytande på samhället. Vet mer individer om det har 

företagen en högre förväntan från deras kunder att leva upp till kraven och prioritera 

det.” - Respondent E 
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Respondent A och B nämner att de inte ser något negativt med att deras banker arbetar med 

CSR, dock oroar sig båda för att anledningen bakom detta är att bankerna vill skapa en bra 

image. Respondent A hoppas på att bankerna tänker mer djupt kring anledningarna bakom 

grunden till att CSR grundats och ser fördelarna det resulterar i. Respondent B tänker att även 

om bankerna arbetar med CSR för att det ska var förmånligt för deras verksamhet, kan det 

leda till en negativ effekt då kunder inte längre kommer tro på deras handlingar genom att 

tilliten för banken försvinner. 

 

”Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte koll på min banks CSR-arbete. Det beror 

nog på att jag inte är intresserad av området, så det är svårt att säga vad jag tycker 

för jag känner inte jag varken fått eller letat efter den informationen från dom. Jag 

kan dock säga att jag gärna skulle vilja ha mer info om vad de gör och hur de bidrar 

med positivitet till samhälle och miljö.” - Respondent D 

 

Vidare fick deltagarna diskutera hur de hade velat få information gällande bankens CSR-

arbeten, Respondent A nämner kommunikationskanaler som sociala medier, mail men även 

video som presenterar hur bankerna arbetar med CSR. De två populära förslagen blev genom 

bankernas egna konton på sociala medier via bilder och videon då det enligt respondenterna 

är lättare att komma ihåg. 

 

”Tycker att filmklipp är lättare att komma ihåg och intressantare att kolla på än att 

läsa ett PDF-dokument med flera sidors text. Tycker även att bankerna ska använda 

sig av de sociala medier som finns och använda alla olika kanalerna då det ökar 

trovärdigheten.” - Respondent D 

 

Dock var inte alla respondenter enade om denna diskussionsfråga. Respondent B anser att 

bankerna redan har lagt ut bra information gällande deras CSR-arbete, och anser att det är 

lättillgängligt och okomplicerat, men att det gäller för individer att söka upp informationen. 

 

”Tycker inte bankerna ska kommunicera ut allt för mycket information, tycker endast 

det ska vara tillgängligt online för den individen som vill ta del av det. Jag tror att det 

hade haft en negativ följd och nästan lett till att man ifrågasätter varför de försöker 

övertyga en om de är duktiga och arbetar med CSR.” - Respondent C  
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Respondenten fortsätter med att tillägga att allt för påträngande information kan även leda till 

att individer inte tar del av syftet och målet bankerna har med att kommunicera ut det. 

Respondenten anser att informationen endast kommer nå ut till kunderna ifall de är 

mottagliga till den. Respondent E håller inte med om detta, utan anser att det är tröttsamt och 

ansträngande att söka information på egen hand. Respondenten ser det endast som positivt ju 

mer information som kommuniceras ut. 

 

Respondenterna tillfrågades ifall de på egen hand söker upp information om den fond de 

tänkt investera i. Intervjuaren förde fram exempel som ifall företaget är miljövänligt och/eller 

om det värdesätter etiska aspekter. Respondent A och B svarade nej på frågan, Respondent B 

lade till att ifall informationen presenterades vid val av fond hade den fond som är mer 

gynnsam för samhället och moraliskt rätt valts. Respondent C, D och E svarade ja på frågan 

om eget initiativ vid informationssökning vid val av fond. Respondenterna nämner 

enkelheten av att söka upp information online, exempelvis läsa om företaget på deras 

hemsidor men även att granska deras sociala medier för att ta reda på vad allmänheten 

berättar och tycker innan beslutet kring val av fond tas. 

 

”Vi har alla dessa resurser, så jag tycker att det är vårt ansvar att göra det lilla att 

söka upp och öka vår kunskap kring vilka företag som förekommer i den fonden vi ska 

investera i.” - Respondent D 

 

4.1.2 Hur väsentligt etiska aspekter är för kunderna 

En av studiens delfrågor lyder, hur värderas de etiska aspekterna och vilken roll har de vid 

investering i fonder för kunderna? Under diskussionen var syftet att även ta reda på 

deltagarnas åsikter och värderingar kring att banker ska agera utifrån etiska faktorer och även 

prioritera det. Den första frågan som ställdes inom det berörda ämnet var hur respondenterna 

i egenskap av kunder hade agerat på information om att deras bank agerat oetiskt. 

  

Alla de fem respondenterna hävdar att om en skandal hade kommit ut där banken kopplas till 

faktorer som sexhandel, barnhandel eller barnarbete, hade deltagarna bytt bank. Respondent 

B och C nämner båda att vara kund hos en bank som gör oetiska val är som att jag stå bakom 

deras val. Respondenterna anser gemensamt att ansvaret i slutändan ligger på kunden att 

klargöra vart de står och vilka värderingar de har genom att visa hur oacceptabelt sådana 

handlingar är. 
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”Etik är en jätteviktig faktor för mig personligen, så jag hade reagerat starkt på det, 

banker och företag i helhet har så stor makt idag. Ifall dom inte väljer att värdera 

goda värderingar, och visar att bland annat sexhandel och barnhandel inte är 

acceptabelt sätter det inte en bra förebild för samhället i helhet.” - Respondent A 

 

Respondent D nämner att det inte alltid är individen själv som har valt bank, utan att en 

familjemedlem i tidig ålder skapat ett konto för personen hos banken ifråga. Respondenten 

anser att detta är vanligt förekommande och att den banken föräldrarna är kund hos brukar 

även resterande familjemedlemmar blir kund hos. Av den anledningen är respondent D tydlig 

med att säga att deras bank i dagsläget inte representerar personens val. Vid en skandal vill 

personen i fråga dock absolut inte associeras med en bank som agerar oetiskt utan hade bytt 

bank. 

 

Frågan gällande om deltagarna kan tänka sig att investera i en fond som inte har lika hög 

förväntad avkastning som konkurrenterna, men som har en tydligare etisk profil, så var alla 

respondenterna mottagliga och svarade ja till att välja en mer etiskt orienterad fond. 

 

”Jag vill ha det bästa att två världar om man kan säga så, att min investering är 

lönsam, och att jag medvetet inte bidragit med oetiska handlingar, vilket bidrar till ett 

bättre samhälle” - Respondent B 

 

Förekommande svar hos respondenterna är att ett val som inte hade varit etiskt vid 

investeringsbeslut hade resultatet i dåligt samvete hos deltagarna samt att det går emot 

respondenternas moral. Respondent C nämner individ ansvaret och påpekar att individer 

måste agera rätt och visa att oetiska fonder inte ska stödjas. 

 

Väsentligheten av att respondenternas bank prioriterar och arbetar med etiska frågor 

diskuterades.  

 

”Mitt förtroende ligger i att min bank vet vad som är rätt och fel, självklart är etik 

olika för alla men i helhet anser jag att varenda individ har någon uppfattning om hur 

exempelvis en människa ska bli behandlad, eller vad ett barn inte ska gå igenom 

(barnhandel). En bank besitter väldigt mycket kunskap och deras styrelse består av 
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flera erfarna människor så min förhoppning är att dessa personer har det samvetet att 

de prioriterar etiska frågor i deras verksamhet.” - Respondent A 

 

Respondent B berättar om en bank vid namn Ekobanken. Denna bank kommer respondenten 

under kommande veckor byta till, samtidigt som banken har en rimlig avkastning enligt 

respondenten så värderar de faktorer som mänskliga rättigheter. 

 

”Ekobanken är även en etisk bank vilket är en av anledningarna bakom mitt val, 

deras slogan är ekologiskt socialt och kulturellt. Så för mig personligen är etik en 

jätte viktigt faktor som både jag och min bank bör arbeta för.” - Respondent B  

 

Respondent C och E är enade och nämner att etiska faktorer är viktiga och en bank med stort 

inflytande bör arbeta med sådana frågor. Respondent C lägger även ansvaret på sig själv att ta 

reda på om ens bank investerar i företag som agerar oetisk. Respondenten D tar upp att det är 

väsentligt att som en individ visa att sådana handlingar inte är tillåtet. 

 

4.1.3 Hur avgörande miljömässiga aspekter är för kunderna 

Studiens andra del fråga lyder, ”hur värderas de miljömässiga aspekterna samt vilken roll har 

de vid investering i fonder för kunderna?” Detta blev det sista temat som berördes under 

intervjun, frågan som startade diskussionen kring miljömässiga aspekterna var hur 

respondenterna som kunder hade reagerat på information om att deras bank inte varit 

miljövänlig.  

 

”Jag hade bytt bank, kollade på en dokumentär nyligen som heter Vår Planet och det 

gav mig verkligen perspektiv. Har även läst artiklar av olika forskare som resulterat i 

att jag känner alldeles för starkt för djuren, naturen och samhället i helhet för att inte 

skydda den.” - Respondent B 

 

Respondent A berättar att ifall informationen kring att banken släpper ut föroreningar 

kommer fram hade respondenten reagerat starkt på det genom att som kund göra sin röst hörd 

och visat att det inte är acceptabelt, och att banken bör åtgärda detta omedelbart. Respondent 

C är enig med Respondent A, och hade genom klagomål visat var personen i fråga som kund 

står. Båda respondenterna nämner att de inte hade bytt bank, såvida det inte var något som 

visade sig kvarstå och inte ändras. 
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Respondent D och E håller inte med och anser att endast klagomål inte är en tillräcklig 

långsiktig lösning ifall en sådan nyhet kom ut gällande en banks miljömässiga val. 

 

”Om inte vi som kunder sätter ner foten och visar att vi bryr oss kommer det endast 

leda till att det blir en nyhetsrubrik som glöms bort efter några dagar eller veckor.” - 

Respondent D 

 

”Jag tycker vi måste agera lika starkt som ifall banken agerat oetiskt. Tror vi 

underskattar miljöproblemen, och att vi inte är medvetna eller kunniga om hur vår 

planet faktiskt mår. Vi måste ta hand om vår planet, en bank med dess makt och 

inflytande bör verkligen agera bättre och prioritera det.”  

- Respondent E  

 

Vidare diskuterades hur viktigt det är för respondenterna att deras enskilda banker prioriterar 

och arbetar med miljöfrågor. Respondent B nämner att det i nuläget blivit väldigt aktuellt och 

är en av de största anledningarna bakom valet av byte av bank till ekobanken, som prioriterar 

och värderar miljön och samhället utöver att endast vara en etisk bank. Respondenten anser 

att det inte längre går att bortse från kunskap, och att individer bör försöka hjälpa naturen och 

samhället. 

 

”Jag skulle säga att mer eller mindre påverkas vi alla runt om i världen av miljön, 

och därför tycker jag att det är viktigt att både vi som privatpersoner, företag och 

banker hjälps åt att prioritera något så aktuellt som miljön.” - Respondent C 

 

Respondenterna är enade om att miljöfrågor är en väsentlig faktor, och anser att det bör vara 

ett krav för banker att prioritera. Respondent D betonar att en bank är kopplad till många 

verksamheter och individer. Av den anledningen har de ett stort ansvar att prioritera ett 

aktuellt ämne som miljön. Respondent E känner att miljön inte alltid upplevs vara viktig i en 

individs vardag, och anser att alla bör upplysas om de drastiska förändringarna som naturen 

genomgår. 

 

Deltagarna tillfrågades ifall de kan tänka sig investera i en fond som är mer miljömässigt 

fördelaktig även om den inte är lika förmånlig som investering.  
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”Självklart är ett av huvudsyftena med att investera i fond att få så hög avkastning 

som möjligt, har lite svårare att svara på den frågan för jag inte är i den sitsen. Men 

samtidigt skulle inte mitt samvete låta mig stötta ett företag som bidrar med bland 

annat förorening i miljö, trots att de erbjuder högre avkastning.” - Respondent A 

 

Respondent C tror att vid ett mer etiskt val skulle beslutet vara mer självklar, men tror att ifall 

ett alternativ till en mer miljövänlig investering skulle presenteras vid val av fond hade det 

varit ett val som deltagaren hade övervägt.  

 

Respondent D anser att de värdesätter etiska aspekter mer än den miljömässiga aspekten.  

 

”Jag ser ingen anledning till att det ena ska vara viktigare än det andra. Tycker miljö 

och etik ska prioriteras lika. Jag har uppfattat att CSR även står för jämlikhet, av den 

anledningen ser jag inte att exempelvis etik ska hamna före miljön” - Respondent D 

 

4.2 Enkätundersökning  

Nedan presenteras sammanställningen av enkätundersökningen, i början av 

enkätundersökningen fick respondenterna besvara en fråga gällande vilken bank de har, 

vilken utbildningsnivå, samt ifall de sparar pengar i fonder för att skapa en bild av vem 

respondenten är. För att lyckas analysera en del av enkätfrågorna samt testa signifikansnivån 

så kommer en nollhypotes och en mothypotes skapas. Genom Chi-2 test kommer författaren 

därefter ha möjlighet att bekräfta eller förkasta nollhypotesen för varje fråga, vilket ger stöd 

till att besvara studiens frågeställningar samt uppnå syftet. De resterande frågorna som inte 

behandlas på ett statistiskt sett, kommer presenteras för en vidare diskussion. Detta skapar en 

blandning med olika tillvägagångssätt för att analysera det insamlade materialet. 

 

4.2.1 Resultat av insamlat material  

De tre första frågorna i enkätundersökningen syftade till att skapa en övergripande bild av 

vem respondenten är, dessa frågor presenteras i Diagram 1–3. Enkätundersökningen 

besvarades av 136 personer. Diagram 1 visar vilka banker respondenterna är kund hos där 

Nordea, Swedbank och SEB är de tre största bland respondenterna. Diagram 2 presenterar 

utbildningsnivån hos de 136 respondenterna, vilket visar att 63% av respondenterna har en 
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utbildning på universitetsnivå, följt av 26% som har yrkeshögskoleutbildning eller liknande, 

och 11% av respondenterna har en utbildning på gymnasienivå. 116 respondenter svarade att 

de inte sparar pengar i fonder och 20 respondenter svarade att de sparar pengar i fonder, detta 

redogörs i Diagram 3. Vilket visar att de allra flesta respondenterna inte sparar pengar i 

fonder. 

 

Diagram 1 - Följande banker respondenterna är kund hos 

 

 

Diagram 2 - Utbildningsnivå 
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Diagram 3 - Sparar du pengar i fonder?  

 

 

 

Diagram 4 - Via vilka alternativ anser du fått in mest information gällande din banks CSR-arbeten? 

 

Diagram 4 presenterar svaret på frågan “Via vilka nedanstående alternativ anser du att du fått 

in mest information gällande din banks CSR-arbeten?”. Respondenterna hade möjligheten att 
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välja max tre alternativ. En frekvenstabell skapades för att förtydliga den procentuella 

ordningen bland staplarna. Det absolut främsta alternativet hos respondenterna var att sociala 

medier är den informationskällan som förmedlar mest information om bankernas CSR-arbete, 

vilket valdes av 98 av 136 respondenter, alltså 72%. Sedan följs det av alternativet familj och 

närstående, vilket består av 34% alltså 46 respondenter. Detta är en markant skillnad mellan 

det främsta svaret och det andra. De två informationskällorna som respondenterna ansåg sig 

minst informerad genom är skola och marknadsföring. 

 

Diagram 5 - Hur informerad anser du dig vara gällande din banks CSR-arbeten?  

 

Ovanstående diagram presenterar svaren från fråga 5 “Hur informerad anser du dig vara 

gällande din banks CSR-arbeten?” Alternativen var en skala på 1–5 där 1 var ekvivalent till 

“inte informerade alls” och 5 till “väldigt väl informerad”. Medelvärdet av respondenternas 

svar hamnar på 1,8, vilket kan tolkas som att majoriteten av respondenterna inte anser sig 

vara informerade om deras banks CSR-arbeten. I mitten på skalan är alternativ 3, vilket anses 

som ett neutralt svar, då medelvärdet hamnade på 1,8, vilket ligger under 3, kan det tolkas 

som att medel av respondenterna inte är särskilt informerade om deras banks CSR-arbete. 
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Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

1= inte informerad alls 58 27,2 30,8 948,64 34,88 

2 60 27,2 32,8 1075,84 39,55 

3 8 27,2 −19,2 368,64 13,55 

4 9 27,2 −18,2 331,24 12,18 

5= väldigt väl informerad 1 27,2 −26,2 686,44 25,24 

Summa 136 136  Chi2-värdet: 125,40 

Tabell 1 för Diagram 5  

df: 4 

α: 0.05 

Kritisk värde: 9.488 

 

Ovanstående tabell av Chi2-testet visar hur respondenterna svarade gällande fråga 5. 58 

personer ansåg sig inte informerade alls gällande deras banks CSR-arbeten, alltså 42,8%. 

Endast en person ansåg sig vara väldigt väl informerad, vilket består av 0,7% av de 136 

respondenter. Nollhypotesen är i detta fall H₀: Kunderna är neutrala i frågan om hur 

informerad de anser sig vara gällande deras banks CSR-arbeten. Mothypotesen är H₁: 

Kunderna känner sig inte informerade gällande deras banks CSR-arbeten. Chi2-värdet blev 

125,40 som presenteras i tabellen ovan, vilket är väsentligt högre än kritiska värdet på 9.488. 

Detta tyder på att svaren inte är en slump, och att de finns en signifikant skillnad mellan dem. 

Nollhypotesen förkastas. Majoriteten av personerna anser sig inte vara informerade gällande 

deras banks CSR-arbeten. 
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Diagram 6 - Anser du att det är väsentligt för din bank att kommunicera ut deras CSR-arbeten till sina kunder?  

 

Enkätfråga 6 lyder ”Anser du att det är väsentligt för din bank att kommunicera ut deras 

CSR-arbeten till sina kunder? ” och ovan visas det i diagram 6 att alla 136 respondenter av de 

tillfrågade anser att det är väsentligt att deras bank kommunicera ut deras CSR-arbete. 

 

Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

Ja 136 68,00 68,00 4624,00 68,00 

Nej 0 68,00 −68,00 4624,00 68,00 

Summa 136 136,00  Chi2-värdet: 136,00 

Tabell 2 för Diagram 6  

df: 1  

α: 0.05  

Kritiskt värde: 3.84 

 

Ovanstående tabell visar hur många av respondenterna som svarade ”ja” respektive ”nej” 

på enkätfrågan. 136 personer ansåg att det är väsentligt att deras bank kommunicerar ut 

deras CSR-arbeten till sina kunder, alltså 100 %. Ingen av respondenterna svarade nej på 

frågan. Nollhypotesen är i detta fall H₀: p₁ = p₂ andelarna ”ja” och ”nej” är lika. 
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Mothypotesen är H₁: p₁ ≠ p₂. Chi2 testet gav ett värde på 136 vilket är betydligt högre än det 

kritiska värdet på 3.84. Resultatet av tyder därmed på en signifikans, och svaret kan sägas 

bero på mer än endast slump. Det finns en signifikant skillnad mellan respondenterna som 

svarat ”ja” på frågan, respektive de som svarat ”nej” vilket visar att kunder anser att det är 

väsentligt att deras bank kommunicera ut deras CSR-arbete. 

 

 

 

Diagram 7 - Pengarna som du väljer att investera i fonder investeras vidare, utifrån bankens fondportfölj, i 

andra företag. Är det viktigt för dig att vara kunnig och informerad om dessa företag?  

 

Ovanstående diagram presenterar svaren från fråga 7 “Pengarna som du väljer att investera i 

fonder investeras vidare, utifrån bankens fondportfölj, i andra företag. Är det viktigt för dig 

att vara kunnig och informerad om dessa företag? ” Alternativen var en skala på 1–5 där 1 var 

ekvivalent till “inte alls viktigt” och 5 till “väldigt viktigt” medelvärdet av respondenternas 

svar hamnade på 3,77. Detta kan tolkas som att respondenterna anser att det är viktigt att vara 

kunniga och informerade om företagen som ska investeras i via fondportföljen. I mitten på 

skalan är alternativ 3, vilket tolkas som ett neutralt svar, då medelvärdet hamnade på 3.77, 

vilket ligger över det neutrala svaret, men ändå nära, kan det tyda på att medelurvalet av 

respondenterna anser att det är viktigt att vara kunniga och informerade om dessa företagen, 

men att det inte är väldigt viktigt. 
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Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

1= inte alls viktigt 0 27,2 −27,2 739,84 27,20 

2 10 27,2 −17,2 295,84 10,88 

3 34 27,2 6,8 46,24 1,70 

4 69 27,2 41,8 1747,24 64,24 

5= väldigt viktigt 23 27,2 −4,2 17,64 0,65 

Summa 136 136  Chi2-värdet: 104,66 

Tabell 3 för Diagram 7  

df: 4  

α: 0.05  

Kritiskt värde: 9.488 

 

Ovanstående tabell av Chi2-testet visar hur respondenterna svarade gällande fråga 7, inte 

en enda respondent ansåg att det inte alls är betydelsefullt att vara kunnig och informerade 

om företagen som banken vidare investerar i. 34 respondenter, alltså 25% svarade på det 

neutrala alternativet och 16,9% ansåg att det är väldigt viktigt att vara kunnig och 

informerad. Nollhypotesen är i detta fall H₀: p₁ = p₂ = p₃ = p₄ = p₅ där de fem alternativen är 

lika delade. Mot hypotesen är H₁: p₁ ≠ p₂ ≠ p₃ ≠ p₄ ≠ p₅. Chi2-värdet hamna på 104,66 vilket 

presenteras i tabellen ovan, vilket är betydligt högre än kritiska värdet på 9.488. Detta tyder 

på att svaren inte är en slump, det finns en signifikant skillnad mellan svaren och H₀ kan 

förkastas. 
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Diagram 8 - Hur viktigt är det för dig att dina pengar investeras vidare till företag som intresserar och 

involverar sig i samhället och miljön? 

Diagram 8 presenterar svaren från fråga 8 “Hur viktigt är det för dig att dina pengar 

investeras vidare i företag som intresserar och involverar sig i samhället och miljön?” 

Alternativen var en skala på 1-5 där 1 var ekvivalent till “inte alls viktigt” och 5 till “väldigt 

viktigt”. Vid beräkning av respondenternas svar framställs ett medelvärde på 3,16. I mitten på 

skalan är alternativ 3, vilket anses som ett neutralt svar, då medelvärdet hamnar på 3,16 vilket 

är väldigt nära neutrala siffran 3 så, kan det tolkas som att majoriteten av respondenterna 

anser varken att det är “inte alls viktigt” eller “väldigt viktigt” att deras pengar investeras i ett 

företag som intresserar och involverar sig om samhälle och miljö. Respondenterna är neutrala 

till fråga 8. 
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Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

1= inte alls viktigt 2 27,2 −25,2 635,04 23,35 

2 29 27,2 1,8 3,24 0,12 

3 53 27,2 25,8 665,64 24,47 

4 49 27,2 21,8 475,24 17,47 

5= väldigt viktigt 3 27,2 −24,2 585,64 21,53 

Summa 136 136  Chi2-värdet: 86,94 

Tabell 4 för Diagram 8  

df: 4  

α: 0.05  

Kritiskt värde: 9.488  

 

Ovanstående tabell presenterar utförandet av ett Chi2-test som visar hur respondenterna 

svarade gällande fråga 8, av 136 respondenter svarade 59, alltså 38,9% att de står neutrala 

till frågan. 49 respondenter, det vill säga 36% valde alternativ 4 alltså ansåg de att 

investering inom företag som involverar sig inom samhälle och miljö är ganska viktigt. 

Nollhypotesen är i detta fall H₀: p₁ = p₂ = p₃ = p₄ = p₅ där de fem alternativen är lika delade. 

Mot hypotesen är H₁: p₁ ≠ p₂ ≠ p₃ ≠ p₄ ≠ p₅. Chi2-värdet hamna på 86,94 vilket är högre än 

det kritiska värdet på 9.488 detta innebär att svaret inte bara kan förklaras av slumpen, utan 

kan även förutsätta att representera större del population. Signifikansen tyder på att H₀ kan 

förkastas. 
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Diagram 9 - Välj de kriterier som du högst prioriterar vid val av fond att investera i. 

 

Diagram 9 presenterar respondenternas val av kriterier som högst prioriteras vid val av fond 

att investera i. Även här skapades en frekvenstabell för att förtydliga den procentuella 

ordningen bland staplarna.  Högst prioriterad kriterium hos respondenterna är hög avkastning 

på lång sikt. I ordning följs det sedan av etiska aspekter, hög avkastning på kort sikt samt 

bolagets geografiska placering. I övrigt är resultatet jämförelsevis lika fördelat mellan de 

olika kriterierna. Minst prioriterade kriteriet är låga avgifter vid val av fond att investera i.  
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Diagram 10 - När du väljer var du ska investera dina pengar i fonder, är ett kriterium att investeringen sker hos 

företag som värderar etiska aspekter? 

 

Ovan presenteras Diagram 10 för fråga 10 “När du väljer var du ska investera dina pengar i 

fonder, är ett kriterium att investeringen sker hos företag som värderar etiska aspekter?” Det 

visar att 63 av respondenterna anser att ett kriterium är att pengarna investeras hos företag 

som värderar etiska aspekter, näst flest på 49 respondenter anser inte att det är ett kriterium 

men hade om information presenterats vid köptillfället valt det företag som är för etiska 

aspekter. 24 respondenter att det oavsett information som presenteras vid köptillfället inte 

anser att det är ett kriterium att pengarna investeras i företag som prioriterar etiska aspekter. 

 

Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

Ja 63 45,33 17,67 312,11 6,88 

Nej 24 45,33 −21,33 455,11 10,04 

Nej, men om... 49 45,33 3,67 13,44 0,30 

Summa 136 136  Chi2-värdet: 17,22 

Tabell 5 för Diagram 10 

df: 2  

α: 0.05  
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Kritiskt värde: 5.991 

 

Ovan presenteras det Chi2-test som utformades. Nollhypotesen är i detta fall H₀: Mängden 

information har vid köptillfälle ingen betydelse då kunden avgör att investera i etiska fonder 

eller inte. Mot hypotesen är H₁: Mängden information har vid köptillfälle en betydelse då 

kunden avgör att investera i etiska fonder eller inte. Då Chi2-värdet på 17.22 är högre än 

kritiska värdet på 5.991, förkastas nollhypotesen.  

Diagram 11 - När du väljer var du ska investera dina pengar i fonder, är ett kriterium att investeringen sker hos 

företag som värderar miljön? 

 

Ovan presenteras Diagram 11 för fråga 11 “När du väljer var du ska investera dina pengar i 

fonder, är ett kriterium att investeringen sker hos företag som värderar miljön?” Det visar att 

endast 18 av respondenterna anser att ett kriterium är att pengarna investeras hos företag som 

värderar miljön, medan 78 respondenter anser inte att det är ett kriterium, men hade om 

information presenterats vid köptillfället valt det företag som är för miljömässiga aspekter. 

Sedan svarade 40 respondenter att det oavsett information som presenteras vid köptillfället 

inte anser att det är ett kriterium att pengarna investeras i företag som prioriterar miljön.  

 

 

 



 

50 

Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

Ja 18 45,33 −27,33 747,11 16,48 

Nej 40 45,33 −5,33 28,44 0,63 

Nej, men om... 78 45,33 32,67 1067,11 23,54 

Summa 136 136,00  Chi2-värdet: 40,65 

Tabell 6 för Diagram 11 

df: 2  

α: 0.05  

Kritiskt värde: 5.991 

 

Även här utformades det Chi2-test. Nollhypotesen är i detta fall H₀: Mängden information har 

vid köptillfälle ingen betydelse då kunden avgör om att investera i fonder som värderar 

miljön eller inte. Mot hypotesen är H₁: Mängden information har vid köptillfälle en betydelse 

då kunden avgör att investera i fonder som värderar miljön eller inte. Då Chi2-värdet på 

40,65 är betydligt högre än kritiska värdet på 5.991, förkastas nollhypotesen.  

Diagram 12 - Hur viktigt är det att din bank prioriterar etiska aspekter vid förvaltning av dina pengar?   

 

Ovan presenteras Diagram 12 från fråga 12: “Hur viktigt är det att din bank prioriterar etiska 

aspekter vid förvaltning av dina pengar?” Alternativ skalan är från 1-5 där 1 var är lika med 
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“inte alls viktigt” och 5 “väldigt viktigt” medelvärdet av respondenternas svar hamnade på 

4,32. Detta tolkas som att majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att deras bank 

prioriterar etiska aspekter när de förvaltar deras pengar. I mitten på skalan är alternativ 3, 

vilket tolkas som ett opartiskt svar, då medelvärdet hamnade på 4.32 vilket ligger över det 

neutrala svaret, kan det tyda på att medel urvalet av respondenterna anser att det är viktigt att 

deras bank prioriterar etiska aspekter när de förvaltar deras pengar. 

 

Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

1= inte alls viktigt 0 27,2 −27,2 739,84 27,20 

2 1 27,2 −26,2 686,44 25,24 

3 25 27,2 −2,2 4,84 0,18 

4 39 27,2 11,8 139,24 5,12 

5= väldigt viktigt 71 27,2 43,8 1918,44 70,53 

Summa 136 136  Chi2-värdet: 128,26 

Tabell 7 för Diagram 12  

df: 4  

α: 0.05  

Kritiskt värde: 9.488 

 

Ovanstående tabell av Chi2-testet visar hur respondenterna svara gällande fråga 12. Inga 

respondenter ansåg att det inte alls viktigt att banken prioriterar etiska faktorer vid förvaltning 

av kunden pengar. 71 respondenter alltså 52%, ansåg att de är väldigt viktigt. Nollhypotesen 

är H₀: Kunderna är objektiva i frågan gällande väsentligheten att deras bank prioriterar etiska 

aspekter. Mot hypotesen är H₁: Kunderna anser att det är viktigt för deras bank att prioriterar 

etiska aspekter när de förvaltar deras pengar. Chi2-värdet hamna på 128,26 vilket är högre än 

kritiska värdet på 9.488. Detta tyder det finns en signifikant skillnad mellan svaren. H₀ kan 

förkastas. 
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Diagram 13 - Hur viktigt är det att din bank prioriterar miljö aspekter vid förvaltning av dina pengar?   

 

Ovan presenteras Diagram 13 från fråga 13: “Hur viktigt är det att din bank prioriterar miljö 

aspekter vid förvaltning av dina pengar? ” Fem alternativ presenteras på en skala från 1-5 där 

1 är lika med “inte alls viktigt” och 5 “väldigt viktigt” medelvärdet av respondenternas svar 

hamnade på 3.6. I mitten på skalan är alternativ 3, vilket anses som ett neutralt svar, då 

medelvärdet hamnar på 3,6 vilket är högre men samtidigt nära den neutrala siffran 3 så, kan 

det tolkas som att majoriteten av respondenterna anser att miljöaspekter bör prioriteras vid 

förvaltning av pengar, men att det inte är väldigt viktigt.  

 

Alternativ Antal Förväntat Skillnad Skillnad² 

Skillnad² / 

Förväntat Antal 

1= inte alls viktigt 0 27,2 −27,2 739,84 27,20 

2 9 27,2 −18,2 331,24 12,18 

3 51 27,2 23,8 566,44 20,83 

4 63 27,2 35,8 1281,64 47,12 

5= väldigt viktigt 13 27,2 −14,2 201,64 7,41 

Summa 136 136  Chi2-värdet: 114,74 

Tabell 8 för Diagram 13  
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df: 4  

α: 0.05  

Kritiskt värde: 9.488 

 

Även här tillämpas ett Chi2-testet för att visar hur respondenterna svara gällande fråga 12. 0 

respondenter ansåg att det inte alls viktigt att banken prioriterar miljöaspekter vid förvaltning 

av kundernas pengar. 51 respondenter, alltså 37,5%, ställer sig objektiva till frågan. 13 

personer, vilket består av 9,6% av de 136 respondenterna anser att det är väldigt viktigt. 

Nollhypotesen är H₀: Kunderna är objektiva i frågan gällande väsentligheten att deras bank 

prioriterar miljöaspekter. Mothypotesen är H₁: Kunderna anser att det är viktigt för deras 

bank att prioritera miljöaspekter när de förvaltar deras pengar. Chi2-värdet hamnade på 

114,74 vilket är högre än kritiska värdet på 9.488. H₀ kan förkastas. 

 

 

Diagram 14 - Vilka alternativ är betydelsefulla för dig för att du ska stanna kvar hos din bank? 

 

Ovanstående Diagram 14 visar respondenternas svar gentemot frågan “Vilka alternativ är 

betydelsefulla för dig för att du ska stanna kvar hos din bank?” Respondenterna hade 

möjligheten att välja max fyra alternativ. De två största staplarna visar att bra kundservice 

och bra online service är de viktigaste kriterierna hos respondenterna, där bra online service i 

ordning kommer först. 132 av 136 respondenter, alltså 97%, valde alternativet bra online 
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service. De tre alternativen som visar sig minst avgörande för att respondenterna ska stanna 

kvar hos deras bank är bra öppettider, att banken tänker på miljön och att banken värderar 

etiska aspekter.  

 

 

Diagram 15 - Vilka alternativ är väsentliga nog för dig att det kan leda till att du byter bank? 

 

Respondenternas svar till frågan “Vad kan leda till att du byter bank?” presenteras i 

ovanstående diagram. Respondenterna fick även till denna fråga välja max fyra alternativ. Tre 

staplar står högst till skillnad från de fyra andra alternativen. Den främsta orsaken till att 

respondenten kan tänka sig byta bank är komplicerad och dålig online service. Detta består av 

127 respondenter, vilket är 93% av de 136 respondenter som besvarade enkäten. Därefter 

valde 91 av respondenterna dåliga kundservice. Den tredje största stapel som kan leda till att 

respondenten byter bank är ifall banken inte prioriterar etiska faktorer. De mindre avgörande 

orsakerna är dålig avkastning, begränsade öppettider, att banken inte tänker på miljön, och att 

familjemedlemmar är kund hos andra banker. 
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5. Analys och diskussion  

I detta kapitel sammankopplas studiens teorier med det empiriska materialet. Avsikt med 

analys och diskussion är att uppnå syftet med arbetet och besvara forskningsfrågorna. Detta 

avsnitt följer den struktur som förekommer i empirin. 

 

5.1 Betydelsen av bankernas CSR-arbete för kunderna  

Begreppet CSR kan definieras och uppfattas på olika sätt. Under intervjun framgick det att 

den vanligaste uppfattningen av begreppet var miljö- och socialt ansvar. Mot bakgrund av 

påståendet i Perez et al. (2015) antyder det att bankernas arbete med CSR är relevant ur ett 

perspektiv av kundnytta. Det förekom även varierande svar gällande frågan att definiera 

begreppet CSR, bland annat minimering av korruption. Vid enkätfråga nummer 4 (se diagram 

4), där respondenterna tillfrågades vilka kanaler som de anser att de får in mest information 

gällande bankens CSR-arbeten, var det absolut främsta alternativet sociala medier. Att miljö- 

och socialt ansvar är faktorer som är i fokus hos respondenterna i både studiens 

semistrukturerade intervju och enkätundersökning kan bero på att det är aktuella ämnen som 

ofta förekommer i samhällsdebatten samt i sociala kanaler. 

 

De konsumenter som ansåg sig vara kunniga om begreppet CSR, förknippade det likt den 

akademiska definitionen som Hawkins (2006) presenterar. Författaren delar bland annat upp 

begreppet i socialt ansvar, etiskt ansvar och miljömässigt ansvar. Det tyder på att 

konsumenter som anser sig ha god kunskap om CSR, också har förmågan att kritiskt granska 

bankernas arbete kring de områden som ryms i begreppet. Det kan även antas att dessa 

konsumenter är mer benägna att ställa krav på bankerna i frågor som berör CSR. Den 

respondent som inte ansåg sig intresserad av CSR, kopplade CSR till de oetiska valen som 

verksamheter agerat på, vilket även går ihop med Hawkins (2006) presenterade definition.  

 

Respondenterna anser att den medvetenhet som konsumenter idag besitter följs av ett ansvar 

av att upplysa och ställa krav på verksamheter om vad som bidrar till ett bättre samhälle. Det 

kan kopplas till påståendet av författaren Clarkson (1995) som anser att utan konsumentens 

medverkan och närvaro hotas verksamhetens existens. Clarksons resonemang bygger på 

intressentteorin som utgår ifrån att intressenterna varierar, och deras åsikter gällande hur 

verksamheten ska förvaltas skiljer sig åt. Denna teori lägger fokus på relationen mellan 

företag och intressenter eftersom intressenterna ses som en väsentlig tillgång att med 
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konsumenternas bidrag skapa långsiktiga fördelar för både verksamheten och samhället. 

Därtill anses vissa intressenter ha mer att säga om verksamhetens beteende och håller mer 

makt som kan påverka organisationen än andra, enligt Garde-Sanchez et al. (2015). Vid 

enkätfråga nummer 6 tillfrågades konsumenterna om de ansåg det vara en väsentlighet i att 

bankerna kommunicerar ut sitt arbete med CSR. Samtliga respondenter svarade Ja på frågan 

(se diagram 6). Detta kan kopplas till att respondenterna i enkätundersökningen är mottagliga 

för att ge respons till bankerna utifrån deras CSR-arbeten som kommuniceras ut och skapa 

den relation som intressentteorin belyser. 

 

I kapitel 2.3 i Legitimitetsteorin anser Deegan (2013) att företagen ständigt strävar efter att 

agera efter de värderingar och regler som existerar i samhället. Även inom intressentteorin 

påstår författaren Roberts (1992) att CSR har bidragit med utvecklandet av goda relationer, 

samt långsiktiga relationer med deras intressenter. Respondenterna i gruppintervjun och 

enkätundersökningen anser dock att det förekommer brister i informationsgivningen, vilket i 

sin tur kan göra det svårt för bankerna att uppnå den legitimitet som de strävar efter. Under 

intervjun var de fem respondenterna enade om att bankerna inte informerade kunderna 

tillräckligt om deras CSR-arbeten. Även genom enkätundersökningen tillfrågades 

respondenterna om hur informerade de känner sig gällande deras banks CSR-arbeten. Här 

framkom ett lågt medelvärde på 1,8 som tyder på att respondenterna inte känner sig 

informerade alls (se diagram 5). Den bristande kommunikationen kan ses som en negativ 

faktor på sikt då relationen som finns mellan företag och intressenter ses som en väsentlig 

tillgång inom både legitimitetsteorin och intressentteorin, eftersom det bland annat gynnar 

bankerna med långsiktiga konkurrensfördelar  

 

En annan oroande faktor som tas upp av respondenterna under intervjun är att bankerna 

endast arbetar med CSR-frågor för verksamhetens personliga image. Denna syn resonerar 

författarna Dawkins och Fraas (2011) om, som menar att företag ofta använder CSR som ett 

verktyg för att få legitimitet. Även Smith och Alcron (1991) hävdar att CSR används som ett 

marknadsföringsverktyg för att skapa en illusion av att verksamheter möter samhällets krav. 

Under intervjun påpekade respondenterna även att om företagen inte skapar en trovärdighet 

kring sitt arbete med CSR finns risk att kunderna inte längre kommer att tro på deras 

handlingar och att tilliten för banken försvinner. Det kan i sin tur skapa den motsatta effekten 

av det legitimitetsteorin vill åstadkomma. Uppfattas banken inte vara legitim, kan det 
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resultera till att banken går miste om betydelsefulla kunder. I förlängningen riskerar det leda 

till minskad efterfrågan som kan hota bankens överlevnad (Deegan, 2013). 

 

Som nämns tidigare är konsumenternas uppfattning av bankernas CSR-arbete centralt då det 

kan kopplas till faktorer som lojalitet och tillit (Fatma et al, 2015). Diagram 4 visar att banken 

hamnar på en tredjeplats när respondenten ska välja sin främsta informationskälla om CSR. 

Det tyder på att bankerna bör förbättra sin kommunikation kring CSR till konsumenterna. Att 

möta kundernas efterfråga, inte bara gällande traditionella banktjänster utan även avseende 

CSR, kan potentiellt stärka bankens kundnöjdhet och därigenom lönsamhet. Detta skapar ett 

indirekt inflytande på kundernas bankrelaterade beslut, vilket även kan kopplas till teorin 

Behavioural Finance som hävdar att CSR påverkar konsumenternas köpprocess via indirekt 

inflytande (Lin et al, 2011).  

 

Respondent C i gruppintervjun anser att allt för påträngande information kan leda till att 

individer inte tar del av syftet och målet med bankernas CSR-kommunikation. Respondent C 

anser att informationen endast kommer nå ut till kunderna ifall de är mottagliga till den. 

Respondenter i gruppintervjun är även skeptiska till hur banker ska lyckas prioritera och 

arbeta med CSR. Detta kan förklaras genom TPB där en av teorins aspekter baseras på 

tidigare uppfattning (Thomas & Lamm, 2012), orsaken bakom att respondenter ifrågasätter 

bankernas handlingar kan vara på grund av finanskrisen 2008 som resulterade till att 

bankkundernas förtroende sjönk gentemot banken (Öberseder et al, 2013). 

 

En annan anledning bakom tvivlandet hos respondenterna i gruppintervjun är uppfattningen 

av att bankerna vill sträva efter hög avkastning och lönsamhet, vilket bedöms vara 

svårförenligt med hållbarhet och etiska prioriteringar. Denna kontrast illustreras av 

författarna Öberseder et al. (2013) som finner att CSR anses vara rättvist, respektfullt och 

ärligt. Det som uppstår är att konsumenterna förväntar sig att banker värderar dessa faktorer 

och har transparens i de CSR-arbeten som kommuniceras ut. Prioriterar banken dessa värden 

i sina affärsverksamheter kommer de anses mer trovärdiga och mindre benägna att anklagas 

för att deras CSR-arbeten endast är en marknadsföringskampanj (Öberseder et al, 2013). 
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5.2 Hur väsentligt etiska aspekter är för kunderna 

Tidigare studier samt iakttagelser på marknaden, har visat att investeringsbeslut hos individer 

baseras på andra faktorer än endast risk och vinst (Lewis & Mackenzie, 2000) Moraliska skäl 

är faktorer som värderas allt mer vid bankrelaterade beslut (ibid). Detta visas i studiens 

resultat då respondenterna i enkätundersökningen tillfrågades att välja de kriterier som de 

prioriterar vid val av fond att investera i. Etiska aspekter kom på andra plats efter hög 

avkastning på lång sikt (se diagram 9). I fråga nummer 10 i enkätundersökningen ställdes 

frågan ifall ett kriterium är att banker värderar etiska aspekter när de ska investera pengar i en 

fond (se diagram 10). Resultatet visar att etiska aspekter värderas högt, då de allra flesta 

svarade ja på frågan. Näst flest svarade att de inte anser att det är ett kriterium, men om 

information hade presenterats vid köptillfället hade de valt det företag som betonar etiska 

aspekter. Detta kan kopplas till författaren Hawkins (2006) påstående om att företag är i 

behov av att gå efter riktlinjer inom etiska aspekter samt prioritera det i deras verksamhet, för 

att ta hänsyn till samhällets behov och undvika missnöje. Respondenternas svar på 

enkätundersökning visade även att etiska aspekter är en viktig faktor som avgör ifall kunden 

stannar kvar hos sin bank eller inte. Detta går ihop med Hawkins förklaring om att de etiska 

principerna företaget arbetar med även är avgörande för relationen som skapas mellan 

företaget och intressenterna (Hawkins, 2006). 

 

Studiens resultat tyder även på att faktorn “påverkan”, från teorin Behavioural Finance, vilket 

bygger på att individer väger in att bidra med positiv påverkan i samhället i sina 

investeringsbeslut istället för att endast maximera investeringens avkastning (Bodie et al, 

2014). Detta visas i fråga nummer 10 i enkäten, att mängden information vid köptillfället har 

betydelse då kunden väljer att investera i etiska fonder eller inte. Det bekräftas även av 

respondenterna under intervjun, då de förklarar att känslan av att både göra en lönsam 

investering och även medvetet inte ha bidragit till oetiska handlingar värderas högt. Studiens 

intervju visar att kunderna känner ett ansvar att inte bidra till oetiska handlingar utan istället 

ha en positiv inverkan på samhället, denna känslomässiga handling bekräftar studier gällande 

effekterna av känslomässiga faktorer på individers ekonomiska beslut inom teorin 

Behavioural Finance (Guzavicius et al, 2014). 
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Studien tyder även på att konsumenterna tvivlar på bankernas avsikter med CSR. Bankerna 

vill sträva efter hög avkastning och lönsamhet, vilket enligt studiens respondenter är svårt att 

förena med hållbarhet och etiska prioriteringar. Detta förklaras av Öberseder et al. (2013) 

genom att konsumenterna har blivit mer medvetna om företagens vinstintresse, men är även 

bekymrade över hur vinsterna uppnås, vilket har sänkt förtroendet för bankerna (Öberseder et 

al, 2013). Ovanstående problematik kan även förklaras med den tidigare nämnda TPB, vilket 

tydliggör att den attityd bankkunder har mot bankernas beteende kan baseras på aspekter som 

tidigare uppfattning. Detta visar att historiska händelser har en påverkan på faktorer som 

individers attityder gentemot bankernas CSR-arbeten genom bland annat ifrågasättandet av 

bankernas avsikter, men även bankernas förmåga att övertyga konsumenterna med deras 

handlingar. Detta visades även i en studie av Saju et al. (2018) att konsumenterna uppfattade 

att bankernas etiska normer är låga. Studiens författare förklarar vidare att etiskt beteende för 

en organisation är ett avgörande attribut för kundens uppfattning om företagen, då 

konsumenterna är skeptiska mot bankernas urval av bolag och att respondenterna i 

gruppintervjun anser därmed att individerna själva behöver ha den kollen. Det kan kopplas 

till svaret på studiens enkätresultat gällande fråga 7, ifall det är viktigt att vara kunnig och 

informerade om företag i den fondportfölj som skapats av banken, visade det sig vara ganska 

viktigt (se diagram 7). 

 

Tidigare i analys (5.1) har det konstaterats att kunderna inte anser sig vara tillräckligt 

medvetna om bankernas CSR-arbete och inte anser sig få tillräckligt med information. Detta 

kan kopplas till den tvivlande faktorn som förekommer hos studiens respondenter. Etiska 

aspekter har visat sig vara en betydelsefull faktor vid val av fonder. I enkätfråga nummer 15 

visade det sig att den tredje viktigaste faktorn till att kunden kan byta bank är ifall banken 

inte prioriterar etiska frågor (se diagram 15). Det var även en kritisk faktor för studiens 

intervjudeltagare. Samtidigt hävdar Finansinspektionen (2015) att banksektorn värderar CSR-

arbete i högre grad än vad som lagmässigt krävs. Dessutom uppfylls det etiska perspektivet 

genom internationella lagar och riktlinjer som satts upp för arbeten med CSR, exempelvis 

principer om ansvarsfulla investeringar som FN har satt upp (Svenska Bankföreningen, 

2017). Mot den bakgrunden finns det skäl att anta att bankernas kommunikation inte är 

effektiv. Givet Finansinspektionens bedömning finns potential för banksektorn i att förbättra 

sin kommunikation kring CSR för att öka den lojalitet och tillit som branschen strävar efter 

genom att eliminera den skepticism som förekommer hos kunderna. 
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5.3 Hur avgörande miljömässiga aspekter är för kunderna 

Då konsumenter är en viktig faktor för ett företags överlevnad, bör de använda övertaget 

genom att kräva företag att skydda miljön (Hawkins, 2006). Intervjuns resultat antyder att det 

finns en betydande benägenhet för kunder att byta bank om bankverksamheten inte värnar om 

miljön, då respondenterna inser sin makt via sitt kundinflytande. Detta eftersom 

respondenterna från gruppintervjun anser att det ligger ett ansvar hos en kund att visa vad 

som accepteras och inte tillåts för verksamheter att utöva. 

 

Författarna Kumar och Prakash (2019) talar om att medvetenheten har ökat bland företagen 

att ta itu med miljöfrågor och sociala frågor för att bidra till hållbar utveckling. 

Konsumenterna i studiens gruppintervju lyfter fram att den medvetenhet som växt fram bland 

företagen emellanåt kan saknas bland konsumenter på grund av kunskapsbrist, vilket leder till 

att miljön inte alltid upplevs vara en viktig del av en individs vardag. Resultat från 

enkätundersökningen visar att miljöfrågor anses vara viktigt för kunden, men det anses inte 

vara ett lika starkt kriterium som etiska aspekter vid investering i fonder (se diagram 8, 11 

och 13). Detta kan tyda på den kunskapsbrist gällande miljöfrågor som lyfts fram vid grupp 

intervjuns resultat. Inom intressentteorin strävar bankerna efter att skapa och bevara goda 

relationer med deras kunder, detta kan även vara en källa till kunskapsbidrag för 

konsumenterna och eliminera den kunskapsbrist som i dagsläget existerar gällande 

miljöproblem. Vilket inte endast kan leda till en mer hållbar utveckling, utan även skapa 

långsiktiga konkurrensfördelar för bank verksamheterna (Post, Preston & Sachs 2002). 

 

Studiens enkätundersökning har visat på att kunder är neutrala till frågan om hur viktigt det är 

att investera i företag som engagerar sig i samhälle och miljö (se diagram 8). I motsats till 

detta tillfrågades respondenterna genom enkätundersökningen ifall ett kriterium vid val av 

fond är att investering sker hos företag som värderar miljön. Störst antal respondenter svarade 

att det inte är ett kriterium, men hade, om information presenterats vid köptillfället, valt det 

företag som betonar för miljömässiga aspekter (se diagram 11). Detta visar att 

informationsmängd vid val av fond är väsentligt, för att bankkunderna ska värdesätta 

miljöfrågor. Orsakerna bakom varför en konsument väljer att byta bank togs fram genom 

fråga nummer 15 i enkätundersökningen (se diagram 15). Det visade att alternativet “Att 

banken inte tänker på miljön” kom på fjärde plats, med en markant skillnad i antal gentemot 
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alternativet “Att banken inte prioriterar etiska frågor” som kom på tredje plats. Miljöfrågor 

värderas även lågt vid val av fond att investera i (se diagram 9), där miljöaspekter hamnar på 

näst sista plats bland åtta presenterade svarsalternativ. 

 

Ovanstående resultat indikerar att ökad vikt behöver läggas vid information gällande hållbara 

investeringar och bankernas CSR-arbete om målet, oaktat motiv, är att öka intresset för 

investeringar i fonder med etiska eller miljöprofiler. Detta går ihop med Behavioural Finance 

som nämns i avsnitt 2.7, som påstår att en bristande information kan leda till risken av att 

värdet för fonden går förlorat. Vilken minskar chansen till att en kund väljer att göra gott vid 

sina investeringsbeslut och bidrar med en positiv påverkan inom miljö aspekter istället för att 

maximera investeringens avkastning (Bodie et al, 2014). Detta går även ihop med TPB aspekt 

gällande tidigare uppfattning, vilket leder till hur en konsuments beteende, attityd och 

agerande gentemot miljöfrågor kan avgöras (Rivis et al, 2009). Då resultat från studiens 

intervju tar upp att bristfällig information har medfört en omedvetenhet som gör att individer 

underskattar dagens miljöproblem. Kravet gällande detta sätts inte endast på att banker ska 

kommunicera ut CSR-arbeten, utan att konsumenter bör involvera sig mer och fullända 

kunskaper gällande ämnet. 
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6. Slutsats  

Det avslutande kapitlet inleds med en återkoppling till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Vidare redogörs studiens slutsatser som framkommit och avslutningsvis presenteras förslag 

till vidare forskning.  

 

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och åsikter 

rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete. 

 Detta med hjälp av följande forskningsfråga: “Vilken betydelse har bankernas CSR-arbete 

för kunderna?” samt två delfrågor: “Hur väsentligt för bankkunder är etiska aspekter inom 

fondinvestering?” och “Hur avgörande för bankkunder är miljömässiga aspekter inom 

fondinvestering?” För att lyckas utföra arbetet med studien genomfördes en semistrukturerad 

intervju med fem respondenter, samt en enkätundersökning för att komplettera resultatet från 

intervjun. Vidare genomfördes en analys av det empiriska materialet för att uppnå arbetets 

syfte samt besvara frågeställningarna. 

 

6.2 Huvudsakliga slutsatser 

-  Vilken betydelse har bankernas CSR-arbete för kunderna? 

Studiens resultat visar att CSR-arbeten värderas som mer betydelsefullt och väsentligt för 

kunderna, dock existerar en kommunikationsbrist mellan bankerna och deras kunder. Resultat 

från enkätundersökningen visar att kunder inte anser sig medvetna om bankernas CSR-

arbeten, och bankerna anses inte heller vara kundernas främsta informationskälla. Genom 

resultatet från intervjun visas det tydligt att engagemang och intresse gentemot CSR 

förekommer hos respondenterna. Utifrån resultat från enkätundersökningen ser kunder en 

väsentlighet i att banker kommunicerar ut deras CSR-arbeten till konsumenterna, vilket även 

stöds av studiens intervju där respondenterna visar sig mottagliga till sådan kommunikation. 

 

- Hur väsentligt för bankkunder är etiska aspekter inom fondinvestering? 

Etiska aspekter är uppenbarligen en faktor som kunden värdesätter högt och på en personlig 

nivå. Studiens resultat visar att etiska aspekter har en avgörande roll vid val av investering i 

fond. Det är i linje med författarna Lewis & Mackenzie (2000) påstående om att moraliska 

skäl värderas allt mer vid bankrelaterade beslut. Etiska aspekter anges i hög utsträckning som 
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ett kriterium vid val av fond, men även kunder som inte har det som ett kriterium hade valt 

den fond som är för etiska aspekter ifall informationen presenterades. 

 

- Hur avgörande för bankkunder är miljömässiga aspekter inom fondinvestering? 

I studiens resultat framgår det tydligt att miljömässiga aspekter värderas till viss del när 

kunder utser val av fond. Utifrån enkätundersökningen och studiens intervju visas en skillnad 

i värdesättning mellan etiska och miljömässiga aspekter, där etiska aspekter värdesätts mer än 

de miljömässiga. Studiens enkätundersökning visar att andra alternativ som “hög 

avkastning”, “risknivå” samt “bolagets geografiska placering” prioriteras högre vid val av 

fond hos kunderna. Tidigare forskning och resultat från studiens intervju tyder på att en av 

anledningarna bakom nedvärdering av miljömässiga faktorer är okunskap och omedvetenhet. 

Här kan förbättrad kommunikation mellan banker och kunder påverka attityden bland kunder 

om målet är att främja hållbara investeringar.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag till fortsatt forskning att göra en mer omfattande undersökning genom att utföra fler 

gruppintervjuer samt samla in ett högre antal svar på enkätundersökningen. Detta kan 

tillsammans med ett slumpmässigt urval leda till en ökad tillförlighet i att resultatet från 

studien representerar den stora befolkningen.  

 

Ett andra förslag är att utföra denna studie inom livsmedelsindustrin vars verksamhet har 

potentiellt stor påverkan på CSR-aspekter genom hela produktions- och distributionskedjan 

och där produkterna dessutom kan ha stor påverkan på kunders hälsa.  

 

Ett tredje förslag är att utföra liknande studie, men i syfte att undersöka om det föreligger 

skillnader i åldersgrupper, kön, etnisk bakgrund. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 - Frågor till enkätundersökning  

 

1. Vilken av följande banker är du kund hos? 

● Nordea  

● Swedbank 

● Handelsbanken  

● SEB  

● Avanza  

● Länsförsäkringar 

● Danske Bank 

● SBAB 

● ICA Banken  

● Skandia  

 

2.  Utbildningsnivå  

● Grundskoleutbildning  

● Gymnasieutbildning 

● Universitetsutbildning 

● YH utbildning, Folkhögskoleutbildning liknande  

3. Sparar du pengar i fonder?  

● Ja 

● Nej (om ”nej" kryssats in, vänligen svara på resterande frågor som om du i framtiden 

skulle placera ditt sparande i fonder) 

4. Via vilka nedanstående alternativ anser du att du fått in mest information gällande din 

banks CSR-arbeten? Välj max TRE alternativ 

● Familj och närstående 

● Banken  

● Sociala medier  

● Arbetet 

● Skolan  

● Marknadsföring  

5. Hur informerad anser du dig vara gällande din banks CSR-arbeten? (1= inte informerad 

alls, 5= väldigt väl informerad)  

● 1 
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● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

6. Anser du att det är väsentligt för din bank att kommunicera ut deras CSR-arbeten till sina 

kunder?  

● Ja 

● Nej  

7. Pengarna som du väljer att investera i fonder investeras vidare, utifrån bankens 

fondportfölj, i andra företag. Är det viktigt för dig att vara kunnig och informerad om dessa 

företag? (1= inte alls viktigt, 5=väldigt viktigt) 

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

8. Hur viktigt är det för dig att dina pengar investeras vidare till företag som intresserar och 

involverar sig i samhället och miljön? (1= inte alls viktigt, 5=väldigt viktigt) 

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

9. Nedanstående presenteras X kriterier, välj de kriterier som du högst prioriterar vid val av 

fond att investera i. (Välj MAX FYRA alternativ) 

● Hög avkastning på lång sikt 

● Hög avkastning på kort sikt  

● Låga avgifter 

● Miljöaspekter (Inga farliga utsläpp, inget nedskräpande mm.)  

● Etiska aspekter (Ingen vapen-, barn- eller sexhandel, goda värderingar värderas och 

utövas mm.) 

● Risknivå 

● Bolagets geografiska placering 

● Sociala aspekter (Engagemang inom mångfald och samhälle, bra arbetsförhållanden, 

jämställdhet värderas mm.) 

10. När du väljer var du ska investera dina pengar i fonder, är ett kriterium att investeringen 

sker hos företag som värderar etiska aspekter?  
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● Ja 

● Nej 

● Nej, men om jag haft information att välja en fond som gör det vid köptillfället hade 

jag valt det.  

11. När du väljer var du ska investera dina pengar i fonder, är ett kriterium att investeringen 

sker hos företag som värderar miljön? 

● Ja 

● Nej 

● Nej, men om jag haft information att välja en fond som gör det vid köptillfället hade 

jag valt det.  

12. Hur viktigt är det att din bank prioriterar etiska aspekter vid förvaltning av dina pengar? 

(1= inte alls viktigt, 5=väldigt viktigt) 

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

13. Hur viktigt är det att din bank prioriterar miljö aspekter vid förvaltning av dina pengar? 

(1= inte alls viktigt, 5=väldigt viktigt) 

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

14. Vilka nedanstående alternativ är betydelsefulla för dig för att du ska stanna kvar hos din 

bank. 

● Bra räntor  

● Bra öppettider 

● Bra kundservice (behjälplig personal, mottaglig personal mm.) 

● Att banken tänker på miljön 

● Att banken värderar etiska faktorer  

● Familjemedlemmar har samma bank 

● Bra online service (BankID, Internetbanken mm.) 

15. Vilka av nedanstående alternativ kan leda till att du byter bank 

● Dåliga avkastning 

● Begränsade öppettider  
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● Dålig kundservice (Bland annat otrevlig personal)  

● Att banken inte tänker på miljön  

● Att banken inte prioriterar etiska frågor 

● Familjemedlemmar är kund hos andra banker 

● Komplicerad och dålig online service 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide till semistrukturerade intervju 

 

1. Hur definierar ni begreppet CSR, det vill säga företagets samhällsansvar? 

2. Anser du att det är viktigt att din bank prioriterar och arbetar med CSR? 

Varför/Varför inte? Förklara gärna på vilket sätt. 

3. Hur hade du som kund reagerat på information om att din bank agerat oetiskt?  

4. Hur hade du som kund reagerat på information om att din bank inte varit miljövänlig? 

5. Skulle du tänka dig investera i en fond där du är medveten om att det kanske inte är 

lika “förmånligt” för dina pengar, dock är det mer etisk/miljömässigt gynnsamt?  

6. Söker du på egen hand information om fonden du tänkt investera i innan? 

(Exempelvis ifall miljövänligt, värdesätter etiska aspekter mm.) 

7. Hur viktigt är det för dig att din bank prioriterar miljöfrågor och arbetar för det? 

8. Hur viktigt är det för dig att din bank prioriterar etiska frågor och arbetar för det? 

9. Hur hade du velat få information gällande bankernas CSR-arbeten? 

10. Vad är din åsikt och inställning till att banken du är kund hos prioriterar CSR-arbeten? 

 


