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Sammanfattning 

Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, har på senare årtionden blivit ett allt viktigare 

koncept för företag. För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga krävs det idag att man 

både tar sitt ansvar utifrån det ekonomiska perspektivet och det sociala perspektivet. I och med 

att begreppet har vuxit har fler och fler företag börjat använda sig utav CSR och börjat integrera 

det sin verksamhet.  

Bankerna ser sig själva idag som stora aktörer i samhällets påverkan att sträva framåt. Därför tar 

man sig an det samhällsansvar som man förväntas att ta av samhällets medborgare för att 

bankerna ska anses som goda bankaktörer. Detta är det som kännetecknar CSR, Corporate Social 

Responsibility, d.v.s. att man tar ett socialt ansvar som man inte tjänar något på. Somliga företag 

använder begreppet “hållbarhet” hellre än CSR. 

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förklara fenomenet CSR inom bankerna och få 

större insyn vad det innebär fören bankverksamhet samt hur viktigt det är för bankerna att ha 

CSR i sin verksamhet.  

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi dels samlat in data i form av intervjuer med 

CSR ansvariga i Handelsbanken och Swedbank samt den fackliga organisationen 

Finansförbundet. Vi har även hämtat data från litteratur och vetenskapliga artiklar.  

Bankerna försöker göra egna tolkningar av begreppet CSR. Trots att Swedbank och 

Handelsbanken väljer att använda två olika begrepp så går det att se att grundtanken är den 

samma. Det som skiljer sig mellan dessa två banker när det gäller CSR är vilka projekt man 

väljer att involvera sig i när det kommer till de olika ansvarsområdena. Allmänheten kan även se 

mer av Swedbanks CSR arbete, som sticker ut lite mer än Handelsbankens. 

 

Nyckelord: CSR, hållbarhetsredovisning, intressenter, medarbetare, ansvarsfullt företagande 
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1 INLEDNING  

 

1.1 Bakgrund 

I mer än 30 år har akademiker och företagsledare kämpat för att skapa en överenskommen 

definition av konceptet CSR. I början påstods det att ett företags eget ansvar var att ge maximal 

ekonomisk vinst till aktieägarna. Det blev dock snabbt uppenbart för alla att denna ekonomiska 

vinst skulle ske inom ramen för landets lagar. Trots att det fanns aktivistgrupper som 

förespråkade en bredare syn på ett företags ansvar på 60-talet så var det inte förrän på 70-talet 

som CSR blev ett bestående begrepp till följd av skapandet av olika legala kommissioner och 

organ (Archie B. Carroll 1991). 

Kommittén för ekonomisk utveckling använde sig år 1971 av "trekoncentriskacirklar" som ett 

förhållningssätt som skildrade konceptet CSR.  I den inre cirkeln ingick ansvar för de 

grundläggande ekonomiska funktionerna. Den mellanliggande cirkeln föreslog att de 

ekonomiskafunktionernamåsteutövas meden känsligkännedom på deförändrade 

socialavärderingarna ochprioriteringar. Den yttre cirkeln beskriver nytillkomna och 

fortfarandeformlösaansvar somföretag börtaför attbli meraktivt iatt förbättra 

densocialamiljön(Chatterji 2008). 

Dock kom uppmärksamheten att förflyttas från socialt ansvar till social lyhördhet av andra 

författare. Dessa författare menade att det läggs för lite vikt på ett företags aktioner och 

uppträdanden (Archie B. Carroll 1991). 

Frågan var fortfarande hur man skulle sammanbinda företagets ekonomiska och sociala 

orientering. Den som lyckades göra en övergripande definition av ett företags sociala ansvar var 

Archie B. Carroll. Hans koncept bestod av fyra ansvars delar där företag inte bara hade 

ekonomiska och rättsliga skyldigheter utan också etiska och filantropiska skyldigheter gentemot 

samhället.  Ett företag ansågs vara legitimt när den tog itu med all sitt ansvar gentemot 

samhället(Archie B. Carroll 1979). Det är detta koncept som kom att lägga grunden för Carrols 

pyramid.  



 

 

 
7 

Forskare som Elisabet Garriga, Dome`nec Mele och Archie B. Carroll och Milton Friedman är 

några av de forskarna som har olika definitioner, olika uppfattningar och olika tolkningar runt 

om kring CSR begreppet. CSR-arbetet diskuteras inom olika branscher och huruvida företaget 

kan gynnas av att tillämpa CSR-arbetet, eller om CSR-arbetet bidrar till företagets ökade 

kostnader. Det har dock inte kunnat hämtas några konkreta resultat från den tidigare forskningen. 

På senare år har företag börjat använda sig utav CSR som ett verktyg för att marknadsföra sig 

och bygga en bra image. Trots att många människor är positiva till begreppet CSR eller social 

ansvarstagande inom ett företag så finns det många som kritiserar det. Milton Friedman är en av 

de kritiska och har kommit fram till olika nackdelar runt om kring CSR begreppet. Han menar att 

företag inte kan ha socialt ansvar då de existerar endast för att ge aktieägarna maximal 

avkastning på det kapital aktieägarna investerat i företaget.  

Med detta sagt så vill vi med denna undersökning försöka få så detaljerade och konkreta resultat 

som möjligt. CSR-arbetet är en debatt så länge, vilket kan påverka vår undersökning i denna 

studie, bland annat för att det finns många olika tolkningar av begreppet CSR och hur den bör 

tillämpas på ett företag. 

1.2 Vad innebär Corporate Social Responsibility i praktiken? 

Ansvarsfullt företagande som de flesta organisationer väljer att kalla CSR för, innebär att man 

agerar för att integrera sociala och miljömässiga aspekter i sin organisation. Som företag kan 

man agera på olika sätt för att skapa en långsiktig framgång både i sin organisation och i 

samhället som t.ex. 

 Företag skall satsa på sina medarbetare genom att erbjuda utbildningar. 

 Stödja ett gott ändamål och uppmuntra anställda att arbeta frivilligt i olika 

samhällsaktiviteter. 

  Ta hand om, inte bara sina affärsrelationer, utan också sina relationer med kunder, lokala 

grupper i samhället och myndigheter. 

 Bevara miljön (Europeiska kommissionen 2011-10-08).  
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1.3 Varför CSR-arbete inom bankverksamheten? 

Att ta ett socialt ansvar är i dags läge en självklarhet inom olika verksamheter inom olika 

branscher. Så som det är för andra branscher så är det även för banker. Orsaken till spridningen 

av CSR-arbete inom banker är ett krav från investerare och kunder, framförallt företagskunder 

(Glocal Eco 2011-10-29).  

 

De svenska bankerna har arbetat en längre period med CSR-frågor, dessa frågor tar ställning till 

miljöfrågor, socialt ansvar och etiska frågor. Frågor som tar ställning kring miljö handlar dels om 

hur bankers verksamhet påverkar miljö, som t.ex. papperskonsumtion, elförbrukning, 

koldioxidutsläpp och hur bankerna beaktar sin kreditgivning. Att ta ett socialt ansvar för de 

svenska bankerna innebär att de ska vara engagerade i olika samhällsprojekt, anställningsvillkor 

för bankens anställda samt mångfaldsfrågor och jämställdhetsfrågor.  

De etiska frågorna skall man ha i åtanke vid varje arbetsmoment som en bank utför. I de etiska 

frågorna ingår etiska riktlinjen och bankens policy rörande mutor och bestickning (Svenska 

banekerna 2011-12-07). 

 

1.4 Olika tolkningar och användningar av CSR begreppet 

Företag har olika syn på vad CSR-arbetet anses vara. Sjukvården, banker, 

livsmedelsverksamheter är några av olika branscher som har olika tolkningar om vad CSR-

arbetet går ut på. Tolkningar som uppstår av fenomenet ärjuridiskt ansvar, socialt ansvar, etisk 

känsla, politik, företagets ansvar och företagets hållbarhet. Det kan vara svårt att förstå begreppet 

CSR då olika företag använder sig av olika definitioner av begreppet samt tillämpar det på olika 

sätt (Garriga & Mele 2004). För att få en bredare bild av olika tolkningar och användningar av 

CSR-begreppet, väljer vi att utforska hur några av de valda forskarna definierar CSR.  

Archie B. Carroll påstår att det finns "tre koncentriska cirklarna" som gör en tydlig tolkning 

kring CSR begreppet. I den inre cirkeln ingår grundläggande ekonomiska resultat som 

är tillväxt, produkter och arbeten inom ett företag. Den mellanliggande cirkeln rekommenderar 

att de ekonomiska funktionerna måste iakttas med ett socialt ansvar. Den yttre cirkeln 
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beskrivs som framväxande, men det finns fortfarande formlösa ansvar som företag borde 

klargöra för att bli mer engagerade i för att förbättra den sociala miljön. Archie B. Carroll menar 

att någonstans i dessa cirklar så försvinner uppmärksamheten på det sociala ansvaret, istället 

fokuserade man sig mer på begreppet affärsskyldighet. Det skall finnas en naturlig förbindelse 

mellan idén om företagets sociala ansvar och en organisations intressenter. Ordet ”sociala” i CSR 

har alltid varit oklar och saknar bestämd riktning om vem och vad företaget ansvarar för (Carroll 

1991). 

Elisabet Garriga och Dome`nec Mele´ konstaterar att de flesta av dagens CSR teorier är inriktade 

på fyra huvudsakliga aspekter som ett företag bör ta hänsyn till, och dessa är:  

 Företag måste sätta upp mål som ger långsiktiga vinster  

 Verksamheten ska bedrivas med ansvar 

  Genomföra integrering av sociala krav 

  Företag ska bidra till ett gott samhälle genom att göra vad som är etiskt korrekt(Garriga 

& Mele 2004). 

 

CSR tillämpning kan även ses som konkurrensfördel. Sankar Sen, C. B. Bhattacharya och Daniel 

Korschun menar att företag tolkar och tillämpar CSR-arbeten i sin verksamhet för att stärka sina 

relationer till företagets konsumenter istället för att ta socialt ansvar, vilket leder till större 

marknadsandelar. Genom att tillämpa CSR arbetet i sin verksamhet så stärker företaget sitt 

varumärke. Involveringen av CSR är företagets attraktivitet för potentiella intressenter i företaget 

så som anställda, kunder eller investerare(Sen, Bhattacharya & Korschun 2006). 

 

Milton Friedman påstår att sociala ansvarstagande bara är för att företag ska kunna öka sin vinst.  

Bara en människa kan ta ansvar vilket innebär att ett företag är en onaturlig person som tar 

onaturligt ansvar. Att en företagsledare har ett ”socialt ansvar” måste betyda att denne ska agera 

på något sätt som inte är av intresse för hans arbetsgivare, förutsatt att detta uttalande inteär 

retoriskt.Friedman påstår att genomförandet av CSR-arbetet långsamt skadar statens funktion 

samt skadar grunden för ett fritt samhälle. Friedman menar även att socialt ansvar i praktiken 

oftast är ett företags mask för åtgärder som är motiverade av andra skäl snarare än en orsak till 

dessa åtgärder (Friedman 1970). 
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1.5 Problemformulering 

I dagens samhälle har både de privata och företagskunder sina krav på en banks verksamhet. 

Därför är det viktigt för en bank som verksamhet att arbeta med CSR-frågor, då många av dessa 

frågor är kundrelaterade.  

Diskussioner som oftast tas upp angående banker är vad som är viktigt för en bank, om det är 

deras egen profit eller att erbjuda säkerheten som dess kunder är ute efter.  

Frågeställningar som uppsatsen kommer att analysera för att förstå vad som är viktigt för dem 

valda bankerna är: 

 Vad är det som driver fram en bank till tillämpningen av CSR-frågor?  

 Påverkar CSR-frågor vid styrningen i organisationen inom Handelsbanken respektive 

Swedbank?  

 Hur tillämpas CSR-arbetet inom Handelsbanken och Swedbank?  

 Hur ser uppföljningen ut inom dessa ansvarsområden? 

1.6 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur Handelsbankens koncern och Swedbanks 

koncern tillämpar CSR idéer i sin verksamhet, och om det finns likheter och olikheter mellan 

bankerna i tillämpningen av CSR-arbetet. Det är även av intresse att se hur stort värde de sätter 

på deras olika ansvarsområden som tillkommer med CSR-tillämpningen. 

 

1.7 Avgränsning 

För att komma fram till hur CSR-arbeten tillämpas och bearbetas i bankernahar vi valt att 

begränsa oss till att undersöka två banker. Dessa två banker är Swedbank och Handelsbanken. Vi 

vänder oss till respektive banks huvudkontor som ligger i Stockholm. Även om vi bara väljer att 

vända oss till dessa två kontor som är på central nivå så tillämpas CSR likadant på bankernas 

lokala nivå runt om i Sverige då de har en gemensam policy som gäller över hela Sverige.  
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Innan vi valde våra respondenter gjorde vi en undersökning om vilka banker som det svenska 

folket har mest förtroende för samt de banker som folk har mindre tillit för. Undersökningen 

gjordes utifrån SKI index och även medias synpunkter (Kvalitetsindex 2011-10-05). Utifrån 

denna undersökning kom vi fram till att Handelsbanken klassas som en av de bra bankerna 

medan Swedbank som mindre bra ur kundperspektiv.    
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2 METOD 

 

Det vi kommer att göra i denna undersökning är att använda oss av både primär- och 

sekundärdata. För att försöka få svar på våra frågeställningar kommer vi framförallt att använda 

oss aven kvalitativ ansats genom intervjuer som är primärdata. Vi kommer att försöka intervjua 

de ansvariga som jobbar med det dagliga CSR arbetet inom bankerna. I och med att vi kommer 

undersöka två banker kommer vi att få insyn i vilka deras drivkrafter och motsättningar är. 

Sekundärdata kommer vi ta fram genom vetenskapliga artiklar och litteraturer.  

2.1 Jämförande fallstudie 

I denna uppsats har vi valt att göra en jämförande fallstudiemellan två företag som är inom 

samma verksamhetsområde, i detta fall bankverksamhet. Denna jämförande fallstudie baseras 

mellan Handelsbanken och Swedbank. Jämförande fallstudie har vi valt för att få djupare inblick 

och mer detaljerad kunskap i denna undersökning. Fallstudie metoden ger en förståelse av en 

specifik fråga eller föremål, eller förstärker det som är känt sen tidigare forskning. 

Tillämpningen av denna metod är bra för att få en större inblick i huruvida det finns skillnader 

vid tillämpningen av CSR-frågor mellan de två valda bankerna. Fallstudiemetoden har sin fokus 

på de sociala relationerna inom en verksamhet. Genom att tillämpa fallstudiemetoden kan man få 

en detaljerad bild av hur de sociala relationerna fungerar inom bankverksamhet (Yin 1984). 

2.2 Datainsamling 

I vår uppsats har vi främst använt oss av den kvalitativa metodenför insamling av data. Metoder 

som har använts i denna uppsats är intervjuer,strukturerad analysoch vetenskapliga artiklar kring 

ämnet CSR. Valet av den kvalitativa metoden är lämplig i vår uppsats då vi är ute efter en ökad 

kunskap och synpunkter om CSR arbetet inom bankerna. Med hjälp av den kvalitativa metoden 

kommer vi förhoppningsvis komma fram till svar på undersökningens frågeställningar om hur 

företag tillämpar CSR, och om det finns några likheter och olikheter som tillkommer med CSR 

arbetet (Bryman 2002). Man kan påstå att den kvalitativa metoden är en bra prövning av olika 

teorier som används under forskningen.   
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Det första källan som vi har använt oss är var internet för att få större kunskap och förståelse 

över vad CSR-arbeten går ut på. Nyckelord vid sökningen var CSR, GRI, hållbarhetsredovisning, 

intressentteori, ansvarsfullt företagande. Vetenskapliga artiklar som rör CSR-begreppet skaffades 

fram genom Google Scholar, även där använde vi oss utav de nämnda nyckelorden. Den 

litteratur som vi har valt är vad vi har ansett är lämpligast för vår uppsats. Efter att större 

förståelse och kunskap skaffades fram kring CSR-arbeten, gjordes en vidare forskning genom att 

studera Handelsbankens och Swedbankens CSR-arbete. En strukturerad analys gjordes utifrån 

medias perspektiv och bankernas tre senaste årsredovisningar. Detta ledde oss vidare till att 

intervjua personer som är erfarna/ansvariga för CSR-arbeten i dessa banker. Syftet med denna 

intervju var att få en generell bild av hur Handelsbanken och Swedbank jobbar dagligen med 

CSR-frågor, samt om det finns likheter och olikheter mellan Handelsbankens och Swedbanks 

dagliga CSR-arbeten. Vidare forskning ledde oss till att intervjua den största fackliga 

organisationen inom bankerna, Finansförbundet. Syftet med denna intervju var att komma fram 

till om Finansförbundet ställer krav på sina medlemmar när det gäller CSR-arbeten.  

2.2.1 Sekundärdata  

För att kunna få större kunskap om Handelsbankens respektive Swedbanks verksamhet och för 

att få större förståelse hur dessa banker jobbar samt tillämpar CSR-arbetet inom sin verksamhet, 

har den tillgängliga informationen på respektive bankens hemsida skaffats fram innan 

intervjuerna genomfördes. Vidare insamlad sekundärdata skaffades utifrån bankernas 

årsrapporter då en jämnföring gjordes, utifrån tre års period, för att kunna se en hållbarhets 

utveckling i respektive bank. Vidare sekundärdata skaffades fram från kvalitets index (SKI-

index) för att se hur dessa två banker klassas enligt kundperspektiv. 

2.2.2 Primärdata  

Våra primärdata utgår framförallt utifrån intervjuer som genomfördes med de personer som är 

ansvariga för CSR-frågor i Handelsbanken respektive Swedbank. För att få djupare kunskap 

inom dessa områden har vi även tagit kontakt med den fackliga organisationen Finansförbundet, 

som Handelsbanken och Swedbank är verksamma i, för att kunna undersöka om den fackliga 

organisationen har påverkan inom CSR-arbetet i bankerna. Frågor som ställdes till 

Handelsbanken respektive Swedbank var likadana. Dessa frågor skickades ut till våra 



 

 

 
14 

respondenter en vecka innan intervjun genomfördes för att ge dem en chans till att förbereda sig 

inför intervjun. Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats. Under 

intervjun ställdes frågorna sammanhängandeoch följdfrågorställdes beroende på respondentens 

svar. Med tillåtelse av respektive respondent, spelades intervjuerna in och antecknades för att 

inte missa någon information samt för att kunna bearbeta insamlad data i efterhand. Bearbetad 

information skickades i efterhand till våra respondenter, för att få bekräftelse på att det som 

skrivits överensstämmer med respondenternas svar.   

2.3 Urval  

Syftet med vår uppsats är att få bred inblick om CSR-frågor inom bankverksamhet. För att kunna 

få alla våra frågor besvarade, var det väldigt betydelsefullt för oss att alla de vi intervjuatdagligen 

jobbar med CSR-frågor. Handelsbankens respektive Swedbanks huvudkontor kontaktades för att 

kunna komma i kontakt med ansvariga för CSR-frågor i respektive bank.Enligt bankernas 

huvudkontor så har kontorschefer på lokal nivå i uppgift att genomföra och prägla CSR-frågor 

inom sin organisation och därför valde vi att kontakta samtliga. Vi ansåg även att den största 

fackliga organisationen inom bankerna, Finansförbundet, har en stor ställning i genomförandet 

av CSR-frågor i bankerna, därför var deras synpunkter viktiga i denna undersökning.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

När man använder sig av kvalitativ och kvantitativ metod inom forskning så ska forskningen 

utgå ifrån en hög reliabilitet och validitet. Utifrån detta så förklaras det på vilket sätt materialet 

för forskningen har insamlats för att sedan tolkas och analyseras. För att få ett trovärdigt resultat 

ska det insamlade materialet omprovas några gånger (Holme &Solvang 1997) 

Reliabilitet är när man får samma resultat vid en undersökning som tidigare har gjorts 

(Golafshani 2003).Reliabilitet utgår utifrån undersökningens noggrannhet och trovärdighet. För 

att uppnå en hög reliabilitet ska undersökningens data alltså vara replikerbar vid ett flertal 

gånger. När man använder kvalitativ metod kan det bli svårt att uppnå en hög reliabilitet för att 

resultatet kan påverkas av relationen mellan forskaren och respondenten (Jacobsen 2002). 

Genom att våra respondenter besvarar alla våra frågor så ökar undersökningens reliabilitet. Även 
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de teorier som vi har som stödjer den information vi får av respondenterna ökar reliabiliteten i 

undersökningen. 

Validitet är när man mäter det man har utgett sig för att mäta.Validitet går ut på en granskning av 

samlade slutsatser som dras ut från olika undersökningar för att se om dessa hänger ihop eller 

inte, vilket innebär att detta skall kunna visa undersökningens giltighet (Bryman 2002). För att 

kunna få en hög validitet i en undersökning är det viktigt att det som undersöks är presentabelt.  

Viktigt att tänka på när det gäller reliabilitet och validitet är att när man har hög reliabilitet så 

finns det ingen garanti att få en hög validitet. Däremot är hög validitet en förutsättning för hög 

reliabilitet (Validitet och reabilitet 2011-11-05). 
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3 TEORI 

3.1 Vad innebär CSR? 

Ett företags mål är vinstmaximering och hög avkastning, men utöver detta så måste man ha olika 

syn på det sociala ansvaret inom företaget. CSR idag är något som de flesta olika organisationer 

och branscher ägnar sig åt. CSR står för Corporate Social Responsibility och ses oftast som en 

förbättringslära för ett företag. Detta förklaras ofta som företagets verksamhet inom hållbar 

utveckling. CSR ägnar sig åt många olika områden som t.ex. personalfrågor, samhällsfrågor och 

miljöfrågor. Det som prioriteras vid användning av CSR är först och främst att försöka inspirera 

företagen att engagera sig i samhällsutvecklingen på egen hand (CSR Sweden 2011-10-29). 

 Genom att ett företag är engagerad i samhällsutvecklingen så ger företaget ifrån sig en image av 

att vara en god samhällsaktör. Detta gör så att företaget vinner tillit från samhället vilket gynnar 

företaget. Ju mer tillit de vinner från samhället desto mer tillit vinner de från dess intressenter 

och anställda. Att ha en stark relation mellan sina medarbetare och kunder leder till en hållbar 

utveckling genom att tillväxten och lönsamheten inom företaget ökar. 

3.2 GRI (Hållbarhetsredovisning)  

GRI är en förkortning för Global Reporting Initiative som i svenska företag kallas för 

hållbarhetsredovisning. GRI är en samling av riktilinjer för ett företags hållbarhetsredovisning. 

Dessa riktlinjer utvecklas ständigt för ett bättre hållberhetsarbete inom företag. Det första 

hållbarhetsredovisning skapades första gången år 2000. GRI grundades 1997 i Amsterdam och är 

ett ideellt och självständig världsnätverk som än idag  har sitt säte i Amsterdam. 

Hållbarhetsredovisningen prioriterar integrering för utlämnande av uppgifter om miljömässiga, 

sociala och styrning prestanda (Global rapport  2011-11-06). 

GRI går ut på att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter både inom och utanför ett 

företag, för vad företaget har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling (GRI- Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (2006) 2011-11-08). 

De riktlinjer som ska ge information om bättre kvalitén och för att kunna definiera redovisnings 

innehåll på den redovisade informationen är standardupplysningar, resultatindikatorer, 
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upplysningskrav, samt särskilda tekniska delar (GRI- Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

(2006) 2011-11-08). I en hållbarhetsredovisning skall det finnas en balans mellan de positiva och 

negativa aspekter som påverkar hållbarheten inom en organisation. 

Denna teori har vi valt för att se hur väl Swedbank och Handelsbanken följer de riktlinjer som är 

satta för en hållbarhetsredovisning.  

3.3 Intressentteorin 

Intressentteorin beskriver vilken roll ett företags intressenter spelar och vad de har för betydelse 

för ett företags verksamhet. Ett företags intressenter kan vara allt från aktieägare till kunder och 

ägare.Dessa intressenter ställer krav på företagen och samhället som en intressent kan även utöva 

kontroll på företag. Intressenter kan delas in i två olika grupper, primära och sekundära 

intressenter. Den primära intressent gruppen är den som ett företag är så beroende av att den inte 

klarar sig utan den. Denna grupp består vanligtvis av aktieägare, anställda och kunder och det 

land man befinner sig i som förser en med infrastruktur, lagar osv. Dessa intressenter måste 

tillfredställas för att företag ska bli framgångsrikt (Friedman & Miles 2006). 

Den sekundära intressent gruppen är tvärtemot den primära vad gäller ett företags överlevnad, 

dock är dessa intressenter påverkade av företagets verksamhet. Denna grupp består oftast av 

intressegrupper och media (Clarkson 1995).   

Det finns ett antal punkter som är grundläggande för intressentteorin: 

 De som kan påverka ett företags verksamhet är t.ex. ägare, anställda, kunder, 

leverantörereller kommun.  

 Att de olika intressenterna hamnar i konflikt med varandra. 

 Att varje intressent ska få ökad motivation till att fortsätta att prestera inom företaget för 

dess överlevnad. Intressenten ska få en sorts ”belöning” som är minst lika stor som den 

insats intressenten har bidragit företaget med. 

Denna modell finns främst inom företagsekonomin eftersom man är så starkt inriktad på att öka 

noggrannheten i ledningens skicklighet att styra organisationen (Nationalekonomiska 

institutionen 2011-11-10). 
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Kritik inom denna modell är hur en ändring inom företaget kan gynna alla intressenter, utan att 

förstöra balansen inom intressent modellen?  

Valet av intressentteorin är för att få en bild om vilka intressenter som ingår inom verksamheten 

och för att få bättre förståelse för hur företaget påverkas när intressenterna deltar i ändringarna 

samt hur företaget följer upp arbetet inom organisationen. 

3.4 Carrols pyramid              

Carrol beskriver CSR som en pyramid som består av olika nivåer av socialt ansvar som ett 

företag har. I Carrols definition är grundtanken att denna pyramid består av fyra delar där ett 

företag inte bara har ekonomiska och juridiska skyldigheter utan också etiska och filantropiska 

(Carroll 1979). 

Meningen med denna pyramid var att visa företag vilka ansvar och skyldigheter de har gentemot 

samhället och detta inkluderar i högsta grad de grundläggande och ekonomiska delarna. Detta 

var viktigt för att företagets sociala ansvar skulle anses som legitimt. De fyra ansvars typer som 

ska utgöra hela organisationens CSR är de ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska 

(Carroll 1979). 

Ekonomiskt ansvar 

Ur ett historiskt perspektiv har företag bildats som ekonomiska enheter skapade för att erbjuda 

varor och tjänster till samhället. Den största drivkraften för entreprenörskap var vinstmotivet. 

Från att man till början ville ha en accepterad vinst i denna process så förvandlades det snart till 

idén om maximal vinst som det än är idag. Företagets övriga ansvars områden är därför beroende 

på det ekonomiska ansvaret (Carroll 1991) .  

 

Legalt ansvar 

Samtidigt som ett företag har ett vinstmotiv så förväntas verksamheten även att följa de lagar och 

reglemente som iordningsställt av de statliga och lokala myndigheter som företaget verkar i. Man 

förväntas därför att driva det här vinstmotivet inom ramen för lagen i det landet(Carroll 1991) .  
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Etiskt ansvar 

Det etiska ansvaret för ett företag innebär att man anammar de standarder, normer och 

förväntningar som förväntas eller inte tillåts av samhället även om de inte är skrivna lagar. Om 

man skulle ta arbetslösheten som ett exempel så är ett företag inte skyldiga att göra något för att 

sänka den, däremot kan ett företag vara med och hjälpa till att sänka den(Carroll 1991). 

 

Filantropiskt ansvar  

Ett företag ska omfattas av handlingar som förväntas av samhället. Detta gör företagen till goda 

samhällsaktörer. Dessa handlingar innebär att man utan några krav ständigt engagerar sig i olika 

aktioner som gynnar samhällets välfärd. Det som kännetecknar filantropiskt ansvar är till 

exempel att man ger ekonomiskt bidrag till en kultur, humanitära program eller projekt (Carroll 

1991). 

 

 

Figur 5 (Carrols pyramid 2011-11-09) 
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3.5 Integrationsteori 

integrer|a [av latin integer, hel] 

v. förena el. sammanföra till en helhet 

(Svenska Akademiens ordlista) 

 

Integrationsteorin förklaras ofta som en process vilket innebär att man inkluderar någonting i 

samhället, det vill säga accepterar nya tankar och ideer för ett bättre samhälle. Integration kan ha 

olika uppfattningar beroende på om det är samhällsintegration eller företagsintegration. Med 

samhällsintegration menas att man t.ex integrerar nya etniciteter i samhället. För ett företag 

däremot kan detta innebära att man integrerar nya ideer för att bli en bättre samhällsaktör. 

’’En process som syftar till att sammanföra delar till en större helhet’’ 

(Westberg 2008) 

Vad är det som driver fram organisationens integrering av CSR? 

Idag är det stor press på olika företag inom olika branscher, hur de bedriver sin verksamhet 

utifrån miljö perspektivet och det sociala perspektivet. Intressenternas krav på företaget är stor. 

Genom att bedriva en verksamhet utifrån ett CSR-perspektiv ges enpositiv respons av företagets 

omgivning. Integrering av CSR skall tas ansvarsfullt från ledningens sida så att detta kan 

vidarebefordras till medarbetarna inom organisationen.  

Det finns fyra olika faktorersom driver fram integrering utav CSR-arbetet:  

 Sociala faktorer 

 Individ baserade faktorer   

 Politiska faktorer 

 Ekonomiska faktorer (Lindgreen, Swaen & Johnston 2009) 

CSR-perspektivet är en viktig faktor som driver fram företaget till en långsiktig framgång. Om 

en organisation vill att det ska gå bra så måste de integrera och tillämpa CSR-frågor.  
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I dagens samhälle är det ständiga förändringar i omgivningen därför är det viktigt att CSR-

arbetet bevakas och planeras i tid, för att bidra till de huvudsakliga kategorierna i samhället som 

krävs och drivs till den långsiktiga framgången (Falck & Heblich 2007). 

Valet av denna teori är just för att det finns olika anledningar att ett företag tillämpar CSR-

arbetet i sin organisation. Att integrera CSR i ett företag är krav från omgivningen, vilket leder 

till att företagets verksamhet skapar en långsiktig framgång.  
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4 EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras underlag som vi har fått genom intervjuer från Handelsbanken, 

Swedbank, den fackliga organisationen Finansförbundet och några av respektive banks lokala 

kontor.  

 

4.1 Handelsbankens verksamhet 

Bland alla banker inom Sverige i år så ligger Handelsbanken på första plats vad gäller 

kundnöjdhet. Placeringen gjordes utifrån både den privata sidan och företagssidan. Som nästan 

alla andra banker har Handelsbanken stort sortiment av sina tjänster som kan erbjudas till både 

privata och företagskunder. Handelsbanken grundades 1871 och har idag drygt 11 000 

medarbetare samt verksamhet i 22 länder. Över 40 år har bankens organisation utgått ifrån 

kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med 

banken tas nära kunden (Handelsbanken 2011-10-27).Som vilken bank som helst har även 

Handelsbanken det finansiella målet, samt att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara 

banker. Det viktigaste målet är dock att agera som en ansvarsfull samhällsaktör. Handelsbanken 

har under en längre period jobbat med hållbarhetsfrågor som går under samlingsbegreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR), detta har de valt att kalla för ”Ansvarsfullt företagande”. 

Med ansvarsfullt företagande menar de att ha ett frivilligt ansvarstagande för hur bankens 

verksamhet påverkas ur dessa olika perspektiv: 

 samhället ur ett ekonomiskt perspektiv  

 socialt perspektiv 

 etiskt perspektiv 

 miljömässigt perspektiv (Handelsbanken 2011-11-22). 
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Handelsbankens hållbarhetsutveckling under de senaste tre åren 

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde (enligt GRI) 

  Ekonomiska flöden till och från olika intressentgrupper  

  Mdkr 

    
2010 2009 2008 

        Kunderna 

      Förädlingsvärde skapat genom att betjäna kunder 

(Intäkter efter avdrag för kreditförluster och före 

avgifter för Stabilitetsfond, insättningsgaranti mm) 30,4 29,5 28,4 

        Anställda 

       Kostnad för anställda (löner, sociala avgifter 

och personal kostnader) 

  

9,5 10,0 8,2 

        Samhället 

      Till samhället(Skatter, leverantörer och 

statligt stöd) 

   

10,1 9,3 8,6 

        Ägarna  

       Återinvesterat ekonomiskt värde (det som är kvar i 

banken efter nyemission och utdelningar) 5,8 5,8 3,3 
             

     Figur 1 (Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2010) 2011-12-07) 

 

Kunderna, anställda, samhället och ägarna är de fyra viktiga intressenterna för Handelsbanken.  

År 2008 hade Handelsbanken fokus på miljöfrågor genom att underteckna och följa frivilliga 

överenskommelser som Internationella Handelskammaren (ICC), Näringslivsprogram för 

varaktighet hållbar utveckling och Förenta Nationernas (UNEP) (Handelsbankens årsredovisning 

(2008) 2011-12-07). ICC och UNEP är några av de näringslivsprogram som leder till en varaktig 

hållbar utveckling. Att miljöarbetet följs upp leder till att kundnyttan ökas och varumärket stärks 

inom företaget (Affärs översättare 2011-12-08).  

Under 2009 tar Handelsbanken ännu mer ansvar, inom de sociala frågor, miljöfrågor och etiska 

frågor genom att ansluta sig till FN:s frivilliga initiativ Global Compact (Handelsbankens 

årsredovisning (2009) 2011-12-08). Global Compacts uppgift är att göra företag uppmärksam på 

och ta ett aktiv ansvar inom fyra områden, som är:  

 Mänskliga rättigheter 

 Arbetsrätt 
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 Miljö 

 Bekämpning av korruption(Regeringskansliet 2011-12-08) 

 

År 2010 publicerade Handelsbanken sin första hållbarhetsredovisning som omfattar hållbarhets 

frågor i förhållande till huvudsakliga intressenter. Under 2010 lyckades Handelsbanken minska 

sina kreditförluster och koldioxidutsläpp. Handelsbanken skapade ett råd för ansvarsfullt 

företagande i syfte att koordinera rapporteringsarbetet för vad banken gör inom ansvarsfullt 

företagande (Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2010) 2011-12-08). 

4.2 Swedbanks verksamhet  

Swedbank är ett svenskt bankaktiebolag som har sina rötter i svenska sparbanksrörelsen från 

tidiga 1800-talet. Banken har dess verksamhet i norden och baltikum. Till en början hette banken 

Föreningssparbanken men bytte sedan namn till Swedbank 2006.  

Swedbanks kundkrets består till största del av privatpersoner men de har även små och 

medelstora företag som kunder. 

I Swedbank använder man sig av CSR policy. Deras definition av CSR är vilken ansvar de har 

utefter deras beslut och effekter samt aktiviteter på samhället och miljön.  

Grunderna för FN’s global compact policy utgör grunderna för Swedbanks CSR policy. Dessa 

grunder är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. 

Swedbanks hållbarhetsutveckling under år 2008-2010 

Under året 2008 har Swedbank jobbat med utveckling av miljörelaterade produkter och tjänster. 

Man har erbjudit sina kunder etiska och miljörelaterade investeringar och man har bland annat 

gett förmånligare lån till kunder som valt att köpa bilar som är miljöklassade. Under det här året 

har man valt att sätta upp miljömål för hela koncernen då man endast har haft detta i Sverige 

under många år.  

Då banken har en stor direkt miljöpåverkan har man arbetat hårt med att arbeta i de områden 

man har möjlighet att påverka. Detta kan handla om affärsresor, pappersförbrukning eller andra 

miljömässiga aspekter som man har en direkt miljöpåverkan i. Man har fortsatt sitt arbete med 
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ideella miljöorganisationer. För att kunna mäta de uppsatta målen tydligare så valde man att göra 

år 2009’s rapport i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) (Swedbank Årsöversikt( 

2008)2011-12-11).  

    

Swedbank började under 2009 satsa ytterligare på rådgivning till kundens hela ekonomiska 

situation och man började föra dialoger och analysera mer på företagssidan för att få ett mer 

ansvarsfullt och hållbart företagande.  

Man började samarbeta med ECPAT, som jobbar emot sexuell utnyttjande av barn. Man tog 

även initiativet till ’’Climate Awarness Bonds’’ där det kapitalet som samlades in tillsammans 

med olika institutionella investerar används till projekt inom förnyelsebar energi och 

effektiviseringen av energi.  

Som en del av sitt fortsatta arbete med ideella miljöorganisationer så undertecknade man 

naturskyddsföreningens klimatuppror för att uppmana politiker att arbeta med minskning av 

växthusgas i i-länderna. Den vidareutvecklade miljöanalys modellen vid kreditgivning kommer 

att lanseras under 2010. Denna modell har förutom miljömässiga och finansiella perspektivet 

kompletterats med frågor rörande arbetsvillkor, anti-korruption och mänskliga rättigheter.  

I ett projekt med sparbankerna började man att ge möjligheten för ungdomar mellan åldrarna 18 

och 24 praktikplatser för att på det viset kunna ge de arbetslivs erfarenhet (Swedbank 

Årsöversikt (2009) 2011-12-11). 

 

Figur 2 (Swedbank Årsredovisning (2009) 2011-12-11)   

 

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@com/documents/article/fm_742869.pdf
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@com/documents/article/fm_742869.pdf
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@com/documents/article/fm_742869.pdf
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@com/documents/article/fm_742869.pdf
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/documents/financial/cid_065855.pdf
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Projektet som handlade om rådgivning till kunderna gällande hela deras ekonomiska situation 

och ungdomsarbetslösheten har man fortsatt arbeta med även under 2010.  

Swedbanks fondbolag Robur som tidigare har undertecknat FN’s PRI, Principles for Responsible 

Investments, vilket är riktlinjer för en ansvarsfull kapitalförvaltning, slutade det året att investera 

i oljebolag som utvinner sin olja från oljesand (Swedbank Årsredovisning (2010) 2011-12-11). 

 

     Figur 3 (Swedbank Årsredovisning ( 2010)2011-12-11)   

 

     Figur 4 (Swedbank Årsredovisning (2010) 2011-12-11)   

 

 

 

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@gs/documents/article/cid_208918.pdf
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4.3 Handelsbankens och Swedbanks definitioner samt traditioner inom CSR-

arbete  

Från början så kallades Handelsbanken för Stockholms Handelsbank vilket grundades 1871 av 

några då dominerande företag och personer inom Stockholms näringsliv. I början så skulle 

banken endast ägna sig åt ’’den egentliga bankverksamheten’’, vilket innebär in och utlåning. 

Denna verksamhet skulle bara bedrivas i Stockholm där den grundades. Redan från starten var 

Handelsbanken en stor aktör inom Stockholms bankberksamhet, vilket ledde till etableringar av 

andra avdelningar runt om Sverige. På 90-talet när den Svenska bankkrisen bröt ut, vilket 

orsakades av de utlåningar till företag som ledde till stora kreditförluster. Dessa kreditförluster 

gjorde så att Svenska staten gav 66 miljarder kronor som stöd till bankerna. Handelsbanken var 

den enda svenska banken som inte behövde statligt stöd. Denna bankkris utnyttjade 

Handelsbanken genom att flytta fram sina positioner ytterligare inom bankmarkanden. Från 

början av denna kris fram till slutet av 90-talet lyckades Handelsbanken med att öka sin hushålls 

inlåning från 11% till 17%. Handelsbankens starka kapital utnyttjades 1997 då de kunde köpa 

Stadshypotek kontant. Under detta år gjorde Handelsbanken dessutom flera välkända 

strukturaffärer (Handelsbankens historia 2005). 

Att Handelsbanken klarade sig bra under krisen på 90-talet berodde delvis på att banken hade 

CSR frågor i åtanken. Detta medförde att banken lyckades erövra marknadsandelar trots en 

krisperiod. 

CSR modell är inget nytt begrepp inom Handelsbanken, den har använts som arbetsverktyg inom 

verksamheten i mer än 30 år.Istället för CSR-arbete har Handelsbanken valt att kalla det för 

”ansvarsfullt företagande”och deras definition är att det handlar om frivilligt ansvarstagande, 

utöver det som lagen kräver. Med detta menas att man beaktar sociala risker,miljö risker, etiska 

risker och det som påverkar samhälleti stort där man bedriver sin verksamhet ur ett perspektiv 

som lagen föreskriver.  

CSR inom Swedbank har mycket med dess historia och ursprung att göra. Swedbank har sina 

rötter i den svenska sparbankens system som grundades 1820 i Göteborg. Swedbanks syfte från 

början var att lära folk att spara pengar genom att sätta in pengar i sparbankenför t.ex. pensionen 

eller vid sjukdom. Med tiden etablerades många sparbanker i Sverige och dessa var mer lokalaän 
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stora. Eftersom utlåningen av pengar skedde lokalt hade sparbanken koll på vem som lånade 

pengar. När sparbanken gjorde vinst och inte hade några kreditförluster så ville banken återföra 

pengarna in i samhället igen genom att ge bort delar av vinsten till t.ex. skolor, sjukvården och 

annat som hade nytta för samhället. På detta sätt började samhällsansvaret från sparbankens sida. 

I dagsläget är det inte många sparbanker kvar då många av de äldre sparbankerna blivit 

börsnoterade. Swedbank försöker än idag att ta vara på dessa traditioner som fanns från 

börjangenom att ge ut en tidning som heter “Lyckoslanten”. Denna tidning ges ut i en halv 

miljon exemplar till skolbarn några gånger om året. Tanken med denna tidning är att lära barnen 

från en tidig ålder att spara pengar. Swedbank har sina representanter både i Sverige och i andra 

länder somkonstant arbetar med att förbättra en individs ekonomi genom att lära individenatt 

spara pengar eller att göra sin egen budget. Swedbanks nuvarande VD har tagit position i 

samhället genom att debattera gällande den höga ungdomsarbetslösheten idag. Inom varje 

Swedbankkontor har dess kontorschef bjudit in sina kunder i respektive ort för att diskutera den 

rådande ungdomsarbetslösheten.  

Swedbank har idag 2000 praktikanter vilket i detta fall ger banken en annan innebörd, då banken 

inte tjänar pengar på det. Man kan då gå tillbaka i tiden och koppla dagens handlingar med den 

tiddå sparbanken startades och se hur banken gav tillbaka till samhället. På så sätt har Swedbank 

tagit fasta på det ursprungliga sparbankssystemet och behållit Swedbanks själ och dess 

traditioner.  

CSR’s utveckling utifrån Swedbankas perspektiv kan man se i figur 6. Där Swedbank påstår att 

man inte kan integrera CSR frågor i etableringsstadiet av företaget, där vinst står i fokus. I andra 

stadiet så börjar företaget att växa och då börjar man se spår av CSR i form av donationer till 

olika hjälporganisationer. Efter  detta stadie så börjar företaget att investera pengar i olika projekt 

som kan gynna företaget för vidare utveckling. I kapp med utvecklingen, så fortsätter företaget 

investera i olika konkreta projekt i samhället. Även om vi kan se spår av CSR frågor i andra 

stadiet av CSR evolutionen, så menar Swedbank att man inte kan implementera CSR förens 

företaget har nått det som de anser är ett hållbart verksamhet.  
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Figur 6 (Swedbank 2011-11-15)   

 

4.4Hållbarhetsarbete för en bank 

Varje organisation ska alltid ha CSR frågor i åtanke vid transaktioner av olika affärer. Några av 

de viktigaste frågorna som CSR arbete går ut på är miljö-, etik-, samhälle- och sociala ansvars 

frågor.  

Olika branscher har olika inriktningar. För en bank så är fördelning mellan de 

olikaansvarsområdena lite annorlunda. Socialt ansvarstagande är något som Handelsbanken 

prioriterar.Det är viktigt att banken agerar rätt utifrån ett socialt perspektiveftersom det är 

bankerna som har en produkt som alla vill ha vilket är pengar. Genom att låna pengar kan man 

göra många positiva saker som t.ex. att köpa bostad. För en liten del av populationen kan detta 

leda till att man får ekonomiska problem vilket leder till sociala problem. De negativa 

konsekvenserna är att personen köper något som man inte har råd med. Man kan säga att sociala 
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risker finns inslagna i miljörisken. Att dem sociala riskerna är inslagna i miljörisken innebär att 

om när en produkt säljs vidare visas det hur detta påverkar miljön och samtidigt hur den påverkar 

och beaktar de sociala riskerna. Handelsbanken menar att det är på detta vis en bank ser ut med 

både miljörisker och socialrisker där de sociala riskerna väger mer. 

Swedbank har en vision idag att jobba med sustainable business (hållbara affärer), d.v.s. att 

banken inte ska låna ut pengar till människor som senare inte kan betala tillbaka.  

Swedbank är ett börsnoterat bolag och tanken är självklart att den ska drivas med vinst. Drivs 

banken inte med vinst kommer banken inte att finnas kvar.Därför är det en förutsättning att det 

finns en vinst i botten för att kunnata ett samhällsansvar genom olika projekt, som t.ex. erbjuda 

praktik platser.  

4.5 Analytisk syn på CSR arbetet i ett företag 

Många aktieanalytiker värderar företaget utifrån ett rent företagsekonomisk perspektivmen det 

finns ett fåtal analytiker som värderar ett företag utifrån ett CSR perspektiv. Analytiker som 

värderar företag utifrån CSR perspektivet tycker att CSR-arbetet är viktigt inom ett företag. 

Genom att tillämpa CSR-arbetet inom ett företag kan man förutspå olika risker som kan drabba 

ett företag, menar analytiker som värderar företag utifrån CSR perspektivet. Ett exempel på de 

riskerna är den globala finanskrisen som präglades under de senaste tre-fyra åren, då t.ex.många 

bankaktier förlorade mycket kurs. Ombankerna hade analyserats ur ett CSR perspektiv,innan 

finanskrisen bröt ut, hade man kunnat minska riskernagenom att resonera om det verkligen är 

hållbart att låna ut pengar till människor som inte har råd att betala tillbaka. 

4.6 Hur mäts dem uppsatta ansvarsmålen inom bankerna?   

Enligt Handelshögskolans SKI(Kvalitets index 2011-11-22) som mäter kundernas ”nöjdhet” 

inom olika branscher, där även banker ingår, så har Handelsbanken placerat sig högst bland 

Svenska banker sen mätningarna påbörjades 1989.Swedbank placeras dock på nionde plats 2011.  

Denna undersökning görs på koncernnivå, men bryts även ned på kontorsnivå.På så sätt kan 

varje kontor följa upp sitt resultat för att kunna se om deras kunder är nöjda eller mindre nöjda. 

Genom att följa dessa mätningar kan bankerna agera på andra sätt för att uppnå sina mål.  
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De viktigaste ansvarsmålen för Handelsbanken är att ha nöjda kunder och låga kreditförluster. 

Dessa ansvarsmål följs noggrant upp. Handlesbanken mäter kundnöjdhet en gång om året och 

kreditförluster fyra gånger om året. Swedbankgenomförolika mätningar inom olika områden en 

gång om året, för att exempelvis se hur det funkar på arbetsplatsen och hur relationen är mellan 

medarbetarna samt cheferna. Swedbank gör även en kundmätning på olika marknader.  

Bankerna är stora och klarar sig alltid oavsett om de har en eller flera kunder som inte kan betala 

tillbaka det som denne är skyldig. Detta leder till att kundens hela framtid kan bli förstörd om 

kreditgivningen inte handlar ansvarsfullt. För bankerna innebär detta ingen kris då de har staten 

som både skyddar och hjälper dem med billiga pengar eller i vissa fall insättning av pengar.  

Därför är det viktigt att all försäljning som en bank utför är ansvarsfull, eftersom banker har en 

produkt som är oerhört lätt att sälja till skillnad från andra branscher. 

4.7 Uppföljning av CSR-arbetet 

Handelsbankerna har flera olika verktyg för att säkerställa att regelverken inom organisationen 

följs upp. Det finns riktlinjer och policydokument som alla anställda inom banken måste följa 

upp. Dessa betonas noga vid utbildningstillfällen och vid nyanställningar inom Handelsbanken. 

Även Swedbank har olika verktyg för att säkerställa att de uppsatta regelverken följs upp men 

har däremot ingen direkt uppföljning om dess medarbetare tar sitt ansvar. Detta blir tydligt från 

kundens sida om denne är nöjd eller missnöjd. Swedbank påpekar att medarbetare inom 

organisationen skall handla efter företagets värderingar, ’’open, simpel and caring’’, som 

Swedbank har jobbat hårt med sedan 2008. Dessa värderingar har jobbats fram tillsammans med 

all personal i hela koncernen. Banken har även jobbat fram en ’’code of conduct’’ vilket 

beskriver hur man ska bete sig gentemot kunder och leverantörer.  

4.8 När ansvaret inte följs upp  

Både Handelsbanken och Swedbank tycker att varje medarbetare inom en organisation skall ta 

sitt ansvar och följa upp de befintliga reglerna. Om ansvaret inte följs upp är ledningen skyldig 

att ta ett samtal med den person som det rör sig omoch påtala vad det är som behöver göras 

annorlunda. Skulle det vara så att man fortsätter bryta mot deuppsatta reglerna så får ledningen 

försöka lösa det på ett annat sätt, t.ex. genom att hitta andra arbetsuppgifter för personen.  
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4.9 Hjälp med genomförande av CSR i organisationen 

Det enklaste i världen för en bank som tjänar 15 miljarder kronor per årär att köpa in 

konsulttjänster och göra lite enklare för sig. Eftersom detta inte är någon ytfasad eller 

marknadsföringsjippo så skall man få det här att vara förankrade hos alla anställda, då man måste 

jobba med detta själv, menar Handelsbanken.  

Handelsbanken gör hållbarhetsredovisningen själva men bankenhyr dock en byrå som hjälper 

dem med layout och en CSR-expert som går igenom texten. När Swedbank, i år, började med 

den nya funktionen ”group sustainability”, så hyrde banken in konsulter som skulle hjälpa till på 

den strategiska nivån. Konsulterna har hjälpt Swedbank att få igång hållbarhetsarbetet inom 

organisationen. Swedbank tycker att det är viktigt att få in erfarenhet från ett utestående 

perspektiv då det finns mycket att tänka på när det kommer till hållbarhetsarbete.  

4.10 Intressenternas påverkan på CSR-arbetet 

Deviktigaste intressenterna för Handelsbankenär 

 Kunderna  

 Medarbetare. 

 Intresseorganisationer  

 Aktieägare 

 Det politiska samhället 

Många kunder, framförallt företagskunder,ställer sina krav på CSR. Innan företagskunder vill 

göra affärer med banken så vill de att banken uppfyller vissa CSR-kriterier. Även privatpersoner 

ställer krav på CSR-arbeten. Medarbetarnaär en väldigt viktig intressent grupp, framförallt unga 

medarbetare idag. Medarbetarna vill vara stolta över det bolag de jobbar i, även ur ett CSR-

perspektiv, eftersom man inte vill förknippas med ett oansvarigt agerande.  

Handelsbankensaktieägare tycker att det är viktigt attCSR-arbeten tas upp. Intresseorganisationer 

som Amnesty har stor påverkan på deras arbete.Det politiska samhället är intresserat av att 

enbank är välskött för att kunna ha nöjda kunder och med vinst föra in skatter till samhället. 
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Handelsbanken är en utav Sveriges största skattebetalare, medan andra banker som inte går i 

vinst belastar staten.  

År 2008, då det var stormigt på bankmarknaden, kom många nya kunder till Handelsbanken. I 

juni 2008 hade Handelsbanken en marknadsandel på 16 %(Handelsbankens årsöversikt (2008) 

2011-11-17) av svenska hushållens pengar och redan efter en månad hade Handelsbankens 

marknadsandel gått upp en hel procentenhet till 17 %.Samtidigt skall man konstatera att normalt 

så rör sig dessa marknadsandelar på 0,1 %, vilket betyder att en procent var en gigantisk 

överflytt, speciellt från en eller två banker som man uppfattade som osäkra. Handelsbanken 

konstaterar att det inte är viktigt att en organisation anser sig vara ansvarstagande eller säkra utan 

hur intressenterna uppfattar organisationen.  

De viktigaste intressenterna för Swedbank är: 

 Kunderna      

 Leverantörer  

 Intresseorganisationer 

Aktieägarna är de som har minst inflytande i det dagliga CSR arbetet just nu, menar Swedbank. 

Kunderna har däremot en stor betydelse för CSR arbetet inom Swedbank. Banken gör saker som 

kunden uppskattar även om det kostar tid, pengar och engagemang när man jobbar med CSR.  

Leverantörerna har också inflytande över det dagliga arbetet, då Swedbank är en så pass stor 

organisation att det krävs stora resurser för att hålla igång den som t.ex. datorer eller 

kontorsmaterial etc.  Swedbank har ett omfattande arbete vad gäller inköpsfrågor och därför har 

man en central inköpsprocess. Det ställs frågor, när man t.ex. ska importera varor, om bland 

annat arbetsförhållande, barnarbete och annat som är viktigt för Swedbank.  

Dessa krav och frågor har banken inte bara när det gäller leverantörerna. Man har det även i 

Swedbanks fondbolag, Swedbank Robur. Här granskas företagen som kundens pengar ska sättas 

i. Swedbank granskar allt från vilka länder företagen är verksamma i till att se till att företaget 

följer landets lagstiftning. I fondbolaget ses inte detta som ett CSR arbete utan mer som 

instruktioner.  
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Swedbank arbetar med olika ideella organisationer, bland annat Amnesty, Världsnaturfonden och 

Svenska Naturskyddsföreningen, då det finns täta kontakter med dessa organisationer. Ett 

särskilt bankkort finns på Swedbank som kostar lite mer än vanliga bankkort. Idén med detta 

bankkort är att varje gång kunden använder kortet så går 25 öre till Världsnaturfonden. 

4.11 Drivkrafter med CSR-arbetet  

Genom att tillämpa CSR inom ett företag så drivs organisationens alla områden på ett 

ansvarsfullt sätt och detta efterfrågas av företagets olika intressenter. På så sätt skapar 

organisationen en långsiktig framgång och ett bra rykte.    

4.12 Problemuppföljning vid CSR-arbetet 

Enligt Handelsbanken är det största problemet vid uppföljningen eller rapporteringen av CSRatt 

få utomstående bedömare att tala samma språk som företaget i fråga. Många utomstående 

bedömare som skall analysera banker utifrån hållbarhetsperspektiv är inte bankspecialister utan 

de sysslar med att analysera många olika verksamheter.  

Enligt Handelsbanken ärdet utomstående bedömare som har ett stort fokus på bankens 

miljörisker. Bankens miljörisker kan delas upp i två huvuddelar, direkt och indirekt 

miljöpåverkan. Dessa är hur banken agerar när de driver dess verksamhet. Detta är en direkt 

miljöpåverkan när det gäller koldioxidutsläpp, huruvida de skickar ut kontoutdrag per brev eller 

via elektroniska dokument, vilket är mer miljövänligt. Den delen är väldigt liten. Tittar man på 

hela Sveriges BNP så svarar finanssektorn för 4 % och Handelsbanken omsätter ca 2 % utav 

antalet anställda medanHandelsbankens andel av koldioxidutsläppen är 0,1 %. Handelsbanken 

påstår inte att koldioxidsläppen är liten eller att den inte är viktig men menar att de sociala 

riskerna är ännu större. Sedan är det även den indirekta miljöpåverkan ”kan banken då påverka 

andra företag och hushåll att ändra sitt miljöagerande?” och där finns det en stor tro av externa 

bedömare att banker är de som bestämmer om hur andra företag skall bedriva sin verksamhet. 

Det är möjligt att det var så i Sverige på 30-40talet men idag är det så att bankerna inte har så 

stort inflytande på hur företagen driver sin verksamhet. 

Handelsbanken menar att bankerna inte har den möjligheten att bestämma hur andra skall 

bedriva sin verksamhet och det är väl ingen som vill att bankerna skall bestämma hur det skall 
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vara här i samhället. Enligt Handelsbanken är problemet med CSR inte så mycket ett internt 

problem utan mer ett externt kommunikationssystem.  Handelsbanken tycker att det fortfarande 

saknas en standard för hur man följer upp t.ex. vilken bank som är bra på CSR och vilken som är 

dålig. När det gäller kundnöjdhet så finns en standard, och den mäter man på samma sätt för att 

se vilken bank som har nöjda kunder och vilken som inte har det. När det gäller rent 

företagsekonomiska resultatet så kan man jämföra årens resultaträkningar, men när det gäller 

hållbarhet i stort så finns det inte någon standard än.Lars Kenneth Dahlqvist på 

Handelsbankenhoppas på att allakommande hållbarhetsredovisningar skall leda till en standard. 

Då en bank skall utvärderas ur ett CSR-perspektiv är det viktigt att fråga sig t.ex. vilka 

kriteriersom man ska ha i åtanke. 

 Att kunderna är nöjda  

 Kredit förlustnivån (Bakom varje kreditförlust så döljer sig en personlig tragedi)  

 Man betalar skatt (Är banken lönsam bidrar banken positivt till samhället) 

 Hur är personal omsättningen (HB 3% andra banker mer än dubbelt)… 

Problemuppföljningen vid CSR-arbetet för Swedbank är kommunikation, tidsaspekter samt 

motsättningen mellan hållbarhet och lönsamhet.  

Då kommunikation är en mycket viktig aspekt vad gäller hållbarhetsarbetet är det också en av 

svårigheterna med att bedriva hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsfrågorna är långsiktiga och det 

handlar om ett långt tidsperspektiv. Miljöfrågan för Swedbank är ett bra exempel på ett långt 

tidsperspektiv. Man börjar med att sätta upp ett mål om hur mycket man ska minska koldioxid 

utsläppen. Man vet att man inte kan minska utsläppet över en natt och därför är bland annat 

miljöfrågorna något man följer upp under många år. Kommunikationen kommer också in i 

miljöfrågorna då det är svårt att få människor att förstå att hållbarhetsfrågor är för ett långt 

tidsperspektiv. 

Ett annat hinder för hållbarhetsfrågor kan vara motsättningen mellan hållbarhet och lönsamhet. 

Då hållbarhet är ett stort område så gäller det för banken att jobba med det som främjar 

Swedbanks balansräkning och resultaträkning, följaktligen det som kan bli en del av deras affär. 

Om man förutsätter att ett företag jobbar med det som främjar ens verksamhet och kan koppla 

det till sin verksamhet behöver det inte vara några motsättningar mellan hållbarhet och 
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lönsamhet. Att kundklagomål följs upp är mycket viktigt för banken då dessa klagomål kan leda 

till en löpsedel på tidningen och därmed få dålig PR.  Det är viktigt att observera kunder och 

svara på deras klagomål och följa upp bankens ansvar. Det kan ta några dagar för ett företag att 

få sin image förstörd och få en ras i börsen men många år att försöka bygg upp den igen.  

4.13 CSR-modellen som arbetsverktyg  

En viktig fråga när man ska utvärdera ett bolag är: Vad innebär CSR för ett företag? Är det en 

fasad eller är det en marknadsföringsdel? Lars Kenneth Dahlqvist på Handelsbanken tror att om 

ett företag har ca 15 000 anställda så är det väldigt lätt att avsätta en eller flera personer till en 

CSR grupp som då kan måla upp en yta. Det är svårt att få alla medarbetare att tillämpa CSR i 

det vardagliga arbetet och agera ansvarsfullt och det är detta som är den stora utmaningen för 

Handelsbanken. Ansvarsfullföretagande eller CSR- modellen är någonting Handelsbanken 

jobbar med på daglig bas i sin organisation. CSR-modellen präglar hela organisationen med de 

affärer som utgörs dagligen. 

I Swedbank talar man inte om CSR modellen som begrepp, utan man talar istället om hållbarhet. 

Om man skulle beskriva det med en bild, så är det figur 7 som beskriver Swedbanks syn på CSR. 

Det är meningen att dessa punkter ska täcka alla delar av banken, från kunden till miljö och 

samhället. Anledningen till att man har gjort på det viset, d.v.s. att man inte kallar det för CSR är 

för att begreppet är, enligt Swedbank, förvirrande. Den finansiella hållbarheten är viktig för 

Swedbank och deras kunder.  

 

Figur 7 (Swedbank 2011-11-15)   
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4. 14 Handelsbankens CSR arbeten på lokal nivå  

Handelsbanken Huddinge centrum, Handelsbanken Nacka, Handelsbanken Gustavsberg är några 

av nitton kontaktade lokala banker inom Stockholms län. Bara tre av de nitton kontaktade gav 

respons. Kontorschefer som kontaktades för att besvara frågorna kring begreppet CSR, på lokal 

nivån runt om kring Stockholms län, hänvisade oss vidare till Handelsbankens huvudkontor och 

hemsida efter att ha läst intervjufrågorna. Den lokala banken i Gustavsberg centrum ,Värmdö 

kommun, svarade med att CSR begreppet var okänt för dem. Vi försökte även intervjua några 

anställda på lokal nivån, men fick en negativ respons med att de inte får ge ut sådan information. 

Även personalen hänvisade oss till huvudkontoret samt Handelsbankens hemsida. Utifrån 

intervjun som gjordes på Handelsbankens huvudkontor i Stockholm, fick vi informationen att 

varje lokal kontorschefs ansvar är att genomföra och prägla CSR-arbetet i det dagliga arbetet. 

Detta står även på Handelsbankens hemsida.  Därmed kan vi konstatera att informationen som vi 

fick från detre lokala bankerna i Stockholms län inte stämmer överens med den information som 

vi fick utifrån intervjun på Handelsbankens huvudkontor och Handelsbankens hemsida, vilket 

försvårar granskningen av genomförandet av CSR-arbetet på lokal nivå.  

4. 15 Swedbankens CSR arbeten på lokal nivå  

Det var även svårt att få en intervju med någon från Swedbanks lokala kontor. En intervju 

gjordes dock med kontorschefen från Swedbanks lokala kontor i Skärholmen. Där konstaterades 

det att CSR var ett okänt begrepp för dem. Man brukar inte prata om CSR som ett begrepp för 

bankens sociala ansvar och CSR som ett arbetsverktyg. Det man gjorde var att man tillämpade en 

form av CSR då kontorschefen jobbade aktivt i Skärholmen med olika samhälles projekt, utan att 

vare sig prata om CSR eller hållbarhet. Dessa projekt brukade hon ofta få från cheferna på 

huvudkontoret, som inte har varit på lokal nivå för att se hur det fungerar. Hållbarhet innebär för 

kontorschefen att hon skulle skapa kontakter i Skärholmen och försöka kommunicera för att 

försöka hitta lösningar till problem som finns i Skärholmen. Dessa saker som kontorschefen 

påpekade för oss fick vi också bekräftat av en av personalen på kontoret i Skärholmen, under 

uppsyn av chefen.  
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4.16 Den fackliga organisationens syn vid tillämpningen av CSR-frågor inom 

bankerna   

Sveriges största fackliga organisation inom banken Finansförbundet ställer sina krav på bankerna 

via en kontinuerlig dialog i bankerna och dess styrelse på Europeisk nivå i trepartssamtal med 

European Banking Association via Finansförbundets Europeiska motpart UNI Global Union 

Finance sector. Både nationellt och lokalt inom företagen anser Finansförbundet dock att vanligt 

medinflytande i bolagen är en bättre form av CSR vad det gäller medarbetarnas perspektiv. Den 

allmänt sociala dimensionen och företagens förhållningssätt till det omgivande 

samhälletengagerar sig Finansförbundet normalt inte i annat än via deras 

bolagsstyrelseinflytande och allmänt medinflytande.En fungerande finansbransch med ett högt 

förtroende hos allmänheten är avgörande för ett fungerande samhälle. I det kommunala livet kan 

bankerna ofta, tillsammans med andra stora företag, utgöra en livsnerv för en levande kommun. 

Per Karlberg på Finansförbundet tycker att det är viktigt för bankerna att jobba med CSR-frågor 

eftersom CSR rymmer företagets relation till de anställda och deras företrädare,d.v.s. 

fackföreningarna. När ett företag jobbar med CSR-frågor påverkar det företagets good will i 

samhället och det är viktigt att medlemmarna samt medarbetarna inom organisationen har 

arbetslust, glädje och trivsel på jobbet. Nackdelen inom detta område är att Finansförbundet inte 

kan ha stor påverkan inom alla områden som berör CSR-frågor inom bankerna eftersom 

bankerna måste ha intresse till en förbättring via tillämpningen av CSR-frågor. 

Anne Reis från Finansförbundet, som svarar utifrån Handelsbankens perspektiv, påpekar att det 

är viktigt att ha en god dialog med banken som jobbar med frågor som berör CSR-området, så 

som arbetsmiljö, policys och riktlinjer samt god etik i både rådgivning och kreditgivning 

m.m. Hon menar att, för både en anställd och en kund på en bank, är det viktigt att arbetet i 

banken präglas av en grundläggande humanistisk människosyn med tillit och respekt för 

den enskilde individen.  

Jimmy Johnsson från Finansförbundet svarar utifrån Swedbanks perspektiv och menar att 

Swedbank har ett lokalt medbestämmandeavtal som innebär att förtroendevalda finns med i 

ledningsgrupper. Det innebär att Finansförbundet på Swedbank deltar, på samma grund som 

andra ledamöter, i alla beslut i de ledningsgrupperna. Därutöver finns naturligtvis en nära dialog 
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på respektive arbetsplats. Finansförbundet ställer krav på Swedbank i den formen att Swedbank 

driver frågor om ansvarsfulla placeringar, för de medel där Swedbank har intresse. Swedbank har 

dessutom i visionen att vara till nytta för samhället, vilket dem bejakar noga. Finansförbundet har 

allt från litet till stor påverkan till tillämpningen av CSR-frågor inom Swedbank. Men i de flesta 

frågor är detta naturligtvis värderingsfrågor. I sådana frågor är det avgörande vilket 

förtroendekapital man har för att vinna stöd för sin sak. Jimmy Johnsson tycker inte att det är 

någon nackdel att vara en idéburen förening för det förtroendekapital.  
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5 ANALYS – EN KOPPLING MELLAN DE EMPIRISKA 
OCH TEORETISKA SYNEN 

5.1 Vad innebär CSR? 

De senaste 10 år har CSR,Corporate Social Responsibility, begreppet blivit alltmer populärt 

inom olika branscher. Alltmer inom  olika branscher handlar det om att nå sitt samhällsansvar 

och målsättning. Så som små företag till stora globala företag talas det om att ta ett socialtansvar 

i samhället.  

Problem med CSR kan uppstå där ett företag kan definera CSR frågor som en vinstdrivande 

faktor. Med detta menas att allt fler företag integrerar CSR frågor i sin organisation för att 

företaget ska gå i vinst. Olika företag ser på CSR som en kostnad, med detta menas att det krävs 

stora resurser för att driva CSR i sin verksamhet. 

CSR definieras olika när det kommer till Swedbank och Handelsbanken. För Swedbank kallas 

CSR för hållbarhet medan det i Handelsbanken går under namnet ansvarsfullt företagande. Trots 

två olika definitioner går det att se att det handlar om bankens sociala ansvargentemot samhället 

då man engagera sig i olika områden utan att man förväntar sig någon ekonomisk vinst. Man 

följer inte slaviskt olika teorier som behandlar ämnet CSR. Man har istället definierat det på sitt 

eget sätt och kopplat ihop den med sin verksamhet. I slut endan kan man se att båda banker har 

samma mål, och det är att ta sitt ansvar gentemot sina intressenter.  

5.2 GRI (Hållbarhetsredovisning) 

GRI eller hållbarhetsredovisning är en rapport man redovisar årligen för att rapportera om sina 

aktiviteter av hållbarhetsarbetet. GRI har olika ramar och riktlinjer för hur en 

hållbarhetsredovisning ska rapporteras (Global rapport  2011-11-26).  

Både Swedbank och Handelsbanken redovisar årligen sina aktiviteter inom hållbarhet. 

Handelsbanken är den enda banken utav de två bankerna vi har undersökt som använder sig utav 

GRI’s riktlinjer för rapportering av hållbarhetsarbetet. De har även en separat 

hållbarhetsredovisningsom inte är inbakad i årsredovisningen till skillnad från 

Swedbank.Handelsbankens presenterade sin första separata hållbarhetsredovisning 2010. Både 
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Swedbank och Handelsbanken hyr in en tredje part som har expertis inom området CSR för att få 

hjälp att utvärdera den årliga hållbarhetsrapporten.Hållbarhetsredovisning är lite mer tydlig idag 

än vad det var för några år sen, men fortfarande finns det inga direkta ramar eller riktlinjer utöver 

GRI. GRI's riktlinje är ingenting som är tvingande i en hållbarhetsredovisning, utan detkan vara 

ett verktyg till ett företagatt välja endast det ansvar som finns inom GRI och som är mätbara. 

Detta får ett företag att bli framställd som en bättre samhällsaktör då man lyckas visa upp hela 

CSR arbete i form av de speciellt utvalda GRI's riktlinjer, för just det egna företaget.  

5.3 Intressentteorin 

Intressentteorin beskriver rollen som ett företags intressenter har för verksamheten 

(Nationalekonomiska institutet 2011-11-26). Teorin kan ge en överblick hur interessenter kan 

påverka företagets verksamhet. Både Hndelsbanken och Swedbank anser att deras intressenter är 

anställda, aktieägarna, leverantörer, kunder, intresseorganisationer och det politiska samhället. 

Varje interessent har olika intresse på hur denne organisation ska fungera och bedriva sin CSR's 

verkasamhet. Då uppsatsen behandlar ämnet CSR menar vi att intressenterna är viktiga för 

bankernas CSR arbete. Teorin delar in interesenterna i två olika grupper, sekundära och primära. 

Både Hndelsbanken och Swedbank har ingen sådan fördelning, utan de anser att alla 

interessenter är primära och viktiga för företagets verksamhet, påstår bankerna. Vi kan dock 

konstatera att så är inte fallet, då några interessenter har större inflyttande än andra, t.ex. det kan 

vara så att aktieägarnas ord väger tyngre än intresseorganisationens ord, d.v.s. att den 

ekonomiska vinsten kan prioriteras i första hand. Detta stödijer teorin att interessenterna delas i 

två olika grupper, primära och sekundära. Trots att bankera förmedalar i sina 

hållbarhetsrapporter och årsredovisningar att alla intressenter väger lika myckat för bankeran så 

ser det anorlunda ut i praktiken. 

Swedbank och Handelsbankens aktieägare har olika betydelser när det kommer till CSR arbetet. 

Handelsbankens aktieägare kräver att CSR arbetet följs uppoch har där med en roll som är av 

stor betydelse för CSR arbetet. Detta innebär att det gör de till en viktig intressent i enlighet med 

intresseteorin. Detta skiljer sig från Swedbank där man menar att aktieägare som intressenter inte 

har något inflytande i CSR arbetet.  
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En annan viktig gemensamm intressenten för bankerna är kunderna, vilket är ganska logiskt då 

det är kunderna som gör att banken kan existera. Kunderna ställer därför stora krav på 

hållbarheten i banken. Därför är det viktigt att bankerna svarar på kundernas krav, även om det 

kräver stora resurser.  

Medarbetarna anses vara en av intressenterna som har inflytande över CSR arbetet. Många av 

medarbetarna som jobbar inom bankerna vill att människor ska se deras arbetsgivare som en god 

samhällsaktör som tar sitt ansvar i samhälletoch ser bra ut även utåt, inte bara inom 

organisationen.  

Båda bankernas CSR's arbete är offentlig för dess interessenter, genom sina hållbarhetsrapporter 

och årsredovisningar. 

5.4 Carrols pyramid      

Som vi nämnde tidigare så använder bankerna olika begrepp, för CSR, för att beskriva sitt 

sociala ansvar gentemot samhället. Det som dock inte skiljer sig mellan deras beskrivning är att 

man har de fyra olika nivåerna som Carrols pyramid består av implementerade i sin verksamhet. 

Även om Handelsbanken och Swedbank inte använder CSR begeppet i sitt dagliga arbetet så 

betyder det inte att CSR begreppet är nytt för de. Båda bankerna har tillämpat CSR frågor i sin 

verksamhet långt innan begreppet blev aktuell. Faktorer som ingår under CSR frågor förändras i 

takt med samhällets efterfrågan och krav. Oavsett vad det är för barnsch man bedriver sin 

verksamhet i, så strävar man efter att uppnå de fyra olika nivåer som är ekonomiska-, legala-, 

etiska- och filantropiska ansvar. Genom att uppdatera sina årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter en gång per år så håller man sig inom dessa fyra nivåer. Både 

Handelsbanken och Swedbank har lyckats hålla sig inom dessa fyra nivåerna under en längre 

period. När de två första nivåerna i Carrols pyramid uppnås av ett företag, så måste företaget gå 

vidare till tredje och senare till den fjärde nivån. Detta är ett krav som samhället ställer på företag 

som etablerar sig i samhället. Det är svårt för företaget, oavsett bransch, att inte följa t.ex GRI's 

riktlinjer eller de fyra nivåerna i Carrols pyramid eftersom den stora pressen från intressenter 

driver företaget  att uppnå en ny nivå som berör CSR frågor. Då resultatet av CSR arbete 

redovisas årligen, så krävs det av företaget att resultat blir bättre för varje år. Detta kan man se 

som en tvingande faktor för att implementera CSR frågor i sin verksamhet.  
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5.4.1Ekonomiskt ansvar 

Det första nivån av ansvar som utgör grunden för pyramiden är det ekonomiska ansvaret. Detta 

är det viktigaste ansvaret för CSR då det inte är möjligt att bedriva en verksamhet eller ett CSR 

arbete om det inte finns ekonomiska resurser tillhands. Då båda bankerna är börsnoterade så 

kräver aktieägarna att man går i vinst varje år.  

Swedbank jobbar idag med ett koncept som kallas för ’’sustainble buisness’’. Detta koncept, 

som kallas för hållbar kreditgivning, går ut på att man inte lånar ut pengar till människor som 

inte har råd att betala tillbaka. Handelsbanken tillämpar en liknande koncept i sin organisation, 

genom att utvärdera låntagare om denne kommer att ha råd i framtiden med det ansökta lånet. 

Idag så betraktas det ekonomiska ansvaret som den minsta utmaningen i Carrols pyramid. Långt 

innan CSR begreppet blev aktuellt så var målen för ett företag t.ex att vinstmaximera eller vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Så är inte fallet idag, då det finns flera mål att beakta. Siffrorna 

idag är mindre intressanta för några  företags intressenter.  Samtidigt när man tar det ekonomiska 

ansvaret skall man ha andra faktorer i åtanken för att bedriva ett bättre ekonomisk ansvar. De 

andra faktorer som bör iaktas kan vara legala eller etiska frågor. 

5.4.2 Legalt ansvar 

Andra nivån i pyramiden innebär för Swedbank och Handelsbanken att man bedriver detta 

vinstmotiv inom ramen för lagen. Det är viktigt för bankerna att man uppfyller sina rättsliga 

skyldigheter, då man anses vara goda samhällsaktörer. Utifrån de undersökta årsredovisningar 

från respektive bank har vi inte märkt att bankerna missköter sitt legala ansvar. Under 

intervjuerna så har både Handelsbanken och Swedbank påpekat att det är väldigt viktigt för en 

bank att agera legalt. Genom att agera legalt i sina handlingar så agerar man utifrån ett CSR 

perspektiv. Denna legala ansvar  är dessutom ett krav från företagets intressenter och samhället i 

stort.  

5.4.3 Etiskt ansvar 

Det är på denna nivå bankerna börjar agera av egen vilja utanför den legala ramen. Det gäller här 

för bankerna att göra mer än det som krävs av lagen.  
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Handelsbanken agerar etiskt t.ex när det kommer till kreditutgivningar eller hållbar 

kreditutgivning. Med detta menas att Handelsbanken har det etiska aspekten i åtanken vid 

kreditutgivninga, genom att tänka på individens framtid och ekonomisk plan.  

Swedbank agerar på flera olika plan när det gäller det etiska ansvaret. Som bank har de ingen 

skyldighet enligt lag att lära människor om ekonomi och sparande. Trots detta så ger man ut en 

tidning som trycks upp i en halv miljon exemplar till barn och har personer som jobbar i banken 

med att förbättra människors insikt inom ekonomin. En viktig fråga idag är den rådande 

ungdomsarbetslösheten som Swedbank har engagerat sig i. Man har med hjälp av sina kontor i 

de mindre samhällena bjudit in sina kunder och diskuterat vad man kan göra för att råda bot på 

den rådande ungdomsarbetslösheten. Man har lyckats ordna praktik platser i banken och hos dess 

företagskunder åt ungdomarna. Detta gör man i enlighet med bankens traditioner och man tar sig 

an ett ansvar som man egentligen inte är tvungen till eftersom detta är en del av CSR arbetet.  

Utifrån bankernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter kan man inte se någon oetisk 

handling. Båda bankerna anser att det etiska ansvaret är väldigt viktigt när man genomför CSR 

frågor i sin organisation. Samtidigt så har inte bankerna några riktlinjer för det etiska ansvaret, 

eftersom de menar att varje medarbetare ska handla etiskt, vilket innebär att det är mer ett 

individuellt ansvar. 

5.4.4 Filantropiskt ansvar  

Den fjärde och sista nivån i pyramiden handlar om att man stödjer olika stiftelser och projekt 

utan några krav.  Båda bankerna stödjer olika projekt som på något sätt ska hjälpa till 

utvecklingen i samhället. Denna ansvar är ingenting som bankerna blir tvingade till. Genom att ta 

ett filantropiskt ansvar så har man inte någon ekonomisk vinst i åtanken. T.ex både 

Handelsbanken och Swedbank stödjer ECAPT organisation som arbetar mot sexuell exploatering 

av barn genom att försvåra och förhindra penningtransaktioner som sker för betalning av 

barnpornografi. Detta är ett bra exempel på ett filantropisk ansvar där man ger till samhället utan 

att förvänta sig någonting tillbaka.  
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5.5 Integrationsteorin 

Integrationsteori hjälper oss att förklara på vilket sätt Swedbank och Handelsbanken integrerar 

CSR frågor i sitt dagliga arbete. De finns fyra faktorer som driver fram integreringen av CSR i 

Handelsbanken och Swedbanks verksamhet. Dessa är ekonomiska, sociala, individbaserade eller 

politiska faktorer (Lindgreen, Swaen & Johnston 2009). Dessa faktorer förändras i takt med 

samhällets efterfrågan. Swedbank och Handelsbanken tar in nya ideer och tankar ständigt för att 

uppfylla samhällets krav. Genom att integrera CSR arbete i sin verksamhet, strävar bankerna 

efter att denna integrering skall vara offentligt, eftersom många kunder bedömer företags 

verksamhet utifrån CSR's implementering. Med offentlighet menar man att all implementering 

och integrering av CSR's arbete ska vara tillgänglig för allmänheten. Denna implementering av 

CSR's arbete i en bank kan vara i form av donationer till olika hjälporganisationer. För att kunna 

integrera och implementera CSR frågor i sin verkasamhet måste dessa frågor beffina sig i 

närheten av organisationen, menar Swedbank. Med detta menar Swedbank att man ska prioritera 

t.ex Sveriges förbättring av miljö framför ett annat lands miljö. Både Swedbank och 

Handlesbanken integrerar CSR genom sina årsrapporter och hållbarhetsredovisningar, samt 

genom sina webbsidor. Årsrapporter och hållbarhetsredovisningar uppdateras en gång per år, där 

man kan se årets integerering av CSR frågor, men bankernas webbsidor uppdateras konstant i 

takt med integrering och implementering av CSR's frågor. Denna konstanta uppdatering av 

bankernas webbsidor sker för att visa sitt arbete för allmänheten, vilket är samtidigt en snabb och 

efektiv väg för förmedling av informmationen. Strävan efter en snabb förmedling av 

informationen är ett krav från samhället och organisationens intressenter. 
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6 Resultat och slutdiskussion  

Trots två olika definitioner av begreppet CSR så använder sig Swedbank och Handelsbanken av 

de fundamentala delarna av begreppet CSR. Man är båda överens om att det här handlar om att ta 

ett ansvar som sträcker sig utanför lagens ramar. En annan sak som man är överens om är att 

begreppet CSR är ett nytt begrepp och att bankerna har tagit sig an sitt sociala ansvar långt innan 

begreppet föddes. Oavsett om det är Swedbank eller Handelsbanken så måste man ta sitt ansvar 

när de kommer till de fyra centrala ansvarsområdena miljö, etik, samhälle och sociala ansvaret. 

Swedbank använder sig utav begreppet “hållbarhet” och inom det har man många punkter som 

ska täcka det sociala ansvar som banken har. Dessa olika punkter går att knyta ihop till olika 

ansvarsområden och visa hur de går i hand med begreppet CSR’s olika ansvarsområden som 

nämndes ovan. Swedbank försöker alltså att i detalj förklara vad t.ex. etiskt ansvar eller det 

sociala ansvaret handlar om för just Swedbank, då man delat in den i mindre ansvarsområden. På 

så sätt får man en bättre överblick över var man exakt är engagerad i. När det kommer till 

Handelsbanken sker tillämpningen av CSR annorlunda. Man väljer att använda sig utav 

benämningen ’’socialt ansvarstagande’’. Det första man tänker på när man tittar på hur 

Handelsbanken har använt sig utav begreppet CSR är Carrolls pyramid. Man har använt sig utav 

fyra ansvarsområden och förklarat vad dessa går ut på och därefter har man underrubriker för 

dessa fyra ansvarsområden. Swedbank och Handelsbanken ser till att de uppsatta ansvarsmålen 

följs upp då man har implementerat sitt CSR arbete i policy och regler som man har inom 

banken.  

När det kommer till att följa sitt ansvar så skiljer sig Handelsbanken från Swedbank på det sättet 

att man vill ta sitt ansvar ett steg längre. Handelsbanken menar t.ex. att när man lånat pengar till 

ett företag som klarar av att betala sina räkningar, vill man även att dessa pengar investeras på ett 

hållbart sätt.  

Bankerna har haft ett socialt ansvar långt innan begreppet CSR uppkom. Anledningen till att man 

idag mer eller mindre pratar om CSR och definierar det på sitt eget vis, ar att man villupplysa 

allmänheten om vad CSR betyder just för den banken. Man skräddarsyr en egen definition för att 

göra den mer personlig och samtidigt berätta att det här är en del av bankens ryggrad.  
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Trots att man har gemensamma ansvarsområden inom CSR arbetet så kan det skilja sig i vilka 

projekt Swedbank och Handelsbanken väljer att jobba med när det kommer till de olika 

ansvarsområdena. Ett sådant område kan vara miljöansvaret. Det likheter man kan se i detta 

område för respektive bank är att båda två har undertecknat flera olika frivilliga 

överenskommelser som berör miljöfrågor. Det är lättare för enprivatperson att få uppfattningen 

om vilken av bankernasom är mer miljömedveten. Båda bankerna listar sin direkta och indirekta 

miljöpåverkan. Den väsentliga skillnaden är dock att Swedbank ger sina kunder möjlighet till att 

påverka miljön och engagerar sig i aktuella miljöprojekt i form av ett bankkort som donerar 25 

öre till WWF varje gång kortet används.  

Ett annat bra exempel på hur Swedbank visar sitt CSR arbete är inom det sociala 

ansvarsområdet. Man berättar gärna om sitt projekt som gäller ungdomsarbetslösheten. Detta är 

återigen ett aktuellt ämne som man engagerat sig i. Dessutom har man en årlig prisutdelning för 

personer eller organisationer som har bidragit med utvecklingen av länderna kring 

Östersjöområdet.  

Det som är klart är att Swedbank syns mer när det gäller CSR till skillnad från Handelsbanken. 

Vissa skulle se det här som en marknadsföringsstrategi. Handelsbanken, till skillnad från 

Swedbank, syns mindre. Handelsbanken väljer att följa upp sina uppsatta mål och väljer att inte 

lägga stor vikt på att se hur andra banker bedriver sin verksamhet.  

På lokal nivå så pratar man inte om CSR då det är ett okänt begrepp för personalen. Man 

använder inte heller de begrepp som bankerna har skräddarsytt för sig själva, utan man pratar om 

att man är involverade i projekt anknutna till banken på lokal nivå, åtminstone när det kommer 

till Swedbank. På Swedbanks lokala kontor berättar man att man inte är engagerad i frågor 

gällande hållbarhet varken på lokal nivå eller högre upp. Det som berättades i intervjuerna av de 

CSR ansvariga skiljer sig mycket från det som tillämpas på lokal nivå. De som jobbar med CSR 

verkar inte ha en aning om hur det egentligen fungerar på lokal nivå när det kommer till CSR 

frågor.  Det verkar finnas ett stort gap mellan den högsta ledningen som är huvudkontoret och de 

lokala bankerna, ingen av dem verkar vara intresserad av att ta tag i det, där man bara sätter upp 

massa ansvars mål som inte följs upp. Detta ger ytterligare stöd för Milton Friedmans teori, där 

han menar att företag endast använder CSR för att öka sin vinst. Det är inte heller ovanligt att 

man på huvudkontor sätter upp regler, ansvars mål osv. utan att konsultera de som ska tillämpa 
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dessa, vilket verkar vara i det här fallet. När bankerna sitter och pratar om hur högt man 

värdesätter CSR så tycker vi att åtminstone kontorschefen bör ha lite mer insyn i bankens CSR 

arbete.  

Då de flesta människorna i samhället är intresserade av att låna pengar så har det blivit allt 

viktigare, efter finanskrisen, för bankerna att inte låna ut pengar till människor som senare inte 

kan betala tillbaka. Det är därför viktigt för Swedbank och Handelsbanken att de analyserar ur ett 

CSR perspektiv. Den senaste finanskrisen kunde undvikas om man tidigare analyserade bankerna 

utifrån detta perspektiv. Förutom samhället så ställer även Finansförbundet krav på tillämpning 

av CSR i bankerna. Finansförbundet engagerar sig i form av dialog med bankerna och dess 

styrelse även på europeisk nivå. Finansförbundet menar att de engagerar sig för lite och att man 

inte engagerar sig i bankens förhållningssätt i samhället ur ett CSR perspektiv.  

6.1 Vidare forskning  

Det som skulle vara intressant att forska vidare om är hur man gör när man väljer att involvera 

sig i olika projekt och varför man just väljer dessa. Det skulle bli svårt att få direkta svar från 

bankerna om varför man just väljer dessa projekt. Det finns dock tidigare forskning om företag 

som har använt sig utav CSR för att växa och skulle därifrån kunna hämta inspiration. Det som 

även skulle vara intressant är skillnaderna mellan bankerna när det kommer till hur mycket eller 

hur ofta man berättar för allmänheten om de projekt man är involverad i.  
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BILAGA 1 

Intervju frågor till Handelsbankens respektive Swedbanks huvudkontor  

Har ni CSR ansvarig?  

Använder ni CSR-modellen som arbetsverktyg i er organisation? 

När började ni arbeta med hållbarhetsfrågor? 

Jobbar ni själva med genomförandet av CSR/hållbar utveckling inom er organisation eller hyr ni 

in en expert/konsult/rådgivare? 

Hur betydelsefulla är era intressenter för er i frågor som gäller CSR i olika frågor? 

Hur stor påverkan har era intressenter på CSR-arbeten?   

Vilka ansvarsåtaganden har ni med era intressenter och hur följer ni upp att detta ansvar tas? 

Vad gör ni om ni märker att ansvaret inte följ upp?  

Hur bevakar ni att ansvaret följs upp?  

Hur mäter ni dem uppsatta ansvars mål?  

Behövs CSR-modellen i organisationen?  

Vad innebär hållbarhetsarbete eller CSR för en bank?  

Behövs CSR i en bank? 
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BILAGA 2 

Intervju frågor till Finansförbundet  

Ställer Finansförbundet krav på bankerna att tillämpa CSR-frågor?  

Anser Finansförbundet att det är viktigt för bankerna att jobba med CSR-frågor? Om svaret är ja, 

i så fall varför?  

Är det viktigt för Finansförbundet att deras medlemmar jobbar med CSR-frågor?  

Hur stor påverkan har Finansförbundet till tillämpningen av CSR-frågor inom bankerna?  

Hur jobbar Finansförbundet att få sina medlemmar utföra sina affärer utifrån det etiska 

perspektivet?  
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BILAGA 3 

Intervju frågor till Handelsbankens respektive Swedbanks lokala kontor i 

Stockholms län 

Har ni en ansvarig för CSR-frågor på er lokala bank?  

Vad innebär CSR-arbete för er lokala bank?    

Hur tillämpar ni CSR-arbetet?  

Använder ni CSR-modellen som arbetsverktyg i ert dagliga arbete? 

Hur stor påverkan har era intressenter på CSR-arbeten?    

Vad kan det uppstå för hinder/drivkrafter med CSR arbeten på er lokala bank? 

Behövs CSR i en bank?  

 

 

 


