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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera hur tre banker; Swedbank, SBAB och SEB arbetar med 

Corporate Social Responsibility (CSR) och hur deras kunder påverkas av och relaterar till dess CSR. 

Sedan framförallt börskraschen 2008, som till stor del skapades av bankers socialt och ekonomiskt 

oansvariga agerande, så har CSR begreppet ökat något enormt inom bankbranschen. Krisen har både 

skapats på grund av en avsaknad av CSR samt att CSR nu har blivit en lösning på den. Svenska 

Bankföreningen som företräder Sveriges banker menar att många svenska banker har kommit långt i sitt 

arbete med CSR. De beskriver bland annat hur bankerna arbetar med socialt ansvarstagande genom 

anställningsvillkor samt jämställdhetsfrågor men också hur bankerna jobbar med etiskt ansvarstagande 

för att motverka mutor och korruption. Forskningen inom CSR:s finansiella påverkan har visat på både 

positiva, negativa och neutrala resultat. Därför kommer studien att ta reda på hur banker arbetar med 

CSR och hur deras kunder relaterar till detta. 

 

Studien har triangulering som ansats. Tre personer har intervjuats, en per bank, genom 

semistrukturerade intervjuer. En enkätundersökning har genomförts centralt i Stockholm med totalt 111 

respondenter och ytterligare 25 respondenter via en identisk internetenkät på Facebook.  

 

På grund av att studien har ett abduktivt angreppssätt har den teoretiska referensramen haft en 

ursprunglig form som sedan alternerats allt eftersom studien pågått för att skapa en grund till analysen. I 

slutändan består den teoretiska referensramen av CSR:s historia, CSR idag, Carrolls pyramid, Socially 

responsible investing (SRI), Screeningprocess. 
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Abstract	  

The purpose of this study is to analyse how three banks; Swedbank, SBAB and SEB uses Corporate 

social responsibility (CSR) and how their customers gets affected by and relate to the respective banks 

CSR. Since the financial crisis in 2008, which for the most part were caused by the banks socially and 

economically irresponsible behavior, CSR has increased rapidly in use within the banking industry. The 

crisis has both been created by the lack of CSR, but now also has CSR as its savior. Swedish Bankers 

represents the Swedish banks and they talk about how far the Swedish banks have come in their work 

with CSR. They describe how the various banks works with social responsibility in the terms of 

employment and equality in the workplace, but also how they work with ethical responsibility to prevent 

bribes and corruption. The research thats been made about CSR:s financial effect has shown both 

positive, negative and neutral results. Therefore this study will address how banks work with CSR and 

how their customers relate to it. 

 

The study uses triangulation as method. Three persons has been interviewed, one per bank, through the 

use of semi-structured interviews. A survey has been made in the central parts of Stockholm with a total 

of 111 submissions and an additional 25 submissions through an identical internet survey on Facebook.  

 

Since the study uses an abductive approach the theoretical framework has had an original shape which 

has been alternated as the study progressed, to create a foundantion for the analyse. In the end the 

theoretical framework consists of CSR:s historia, CSR idag, Carrolls pyramid, Socially responible 

investing (SRI), Screeningprocress. 
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som ständigt ökar i användande.1 CSR handlar om 

hur ett företag frivilligt tar sitt samhällsansvar för att uppnå en, på lång sikt, lönsam och hållbar 

verksamhet.2 CSR existerar för att konsumenterna ska få en positiv etisk och moralisk känsla av att 

handla hos företaget och således välja det över dess konkurrenter3. CSR framställs därför ofta som 

någonting väldigt positivt. 

 

Sedan framförallt börskraschen 2008, som till stor del skapades av bankers socialt och ekonomiskt 

oansvariga agerande, så har CSR begreppet ökat något enormt inom bankbranschen. Krisen har både 

skapats på grund av en avsaknad av CSR samt att CSR nu har blivit en lösning på den.4 Således har 

kraven från kunderna ökat på att bankerna ska driva en mer ansvarstagande finansiell strategi.  

 

Tre huvudsakligt svenska banker är Swedbank, SBAB och SEB. Swedbank är ett bra exempel på hur en 

bank tydligt vill visa att de jobbar med CSR, på sin hemsida så är det nästan det första man kan läsa om 

företaget5. SEB är snarare motsatsen och informerar knappt någonting om sitt hållbarhetsarbete på sin 

webbsida, medans SBAB är oerhört tydliga med sitt hållbarhetsarbete. Trots denna markanta skillnad så 

växer bankerna successivt.6,7&8  

 

CSR och den ökande kunskapen om etiskt handlande bör gå hand i hand, det är däremot inte 

forskningen överens om.9&10 Hur kommer det sig då att CSR ökar i användande när det inte finns några	  

faktiska bevis på att det är lönsamt? Hur jobbar bankerna med CSR och hur fungerar egentligen CSR för 

en bank? Kastar bankerna pengarna i sjön när de satsas på CSR?	  	  	  

                                                
1 Aguinis & Glavas, 2012. 
2 Grankvist, 2009. sid 17 ff. 
3 Carroll, 1991. 
4 Souto, 2009. 
5 Om Swedbank – Swedbank (odat.) 
6 Fakta om Swedbank – Swedbank (odat.) 
7 Om SBAB – SBAB (odat.) 
8 Untitled – Arsredovisning_2012.pdf (odat.) 
9 Carrigan & Attalla, 2001. 
10 Mcwilliams & Siegel, 2000. 
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1.2 Problemdiskussion	  

CSR är idag ett väldigt omtalat begrepp och hittas i alla möjliga organisationsformer, från en riksbank 

till ett mindre privat företag. För somliga är CSR en möjlighet att hjälpa utsatta miljöer, för andra utgör 

det enbart en ridå av att hjälpa utsatta miljöer, medan det egentligen sker ohållbar verksamhet bakom 

ridån11. Souto talar om hur CSR har vuxit något enormt inom bankbranschen de senaste åren, detta till 

följd av att bankerna anses vara skyldiga till finanskrisen. Då de har agerat oerhört oansvarigt med 

kunders pengar har de därför kritiserats hårt.12,13&14 

 

Svenska Bankföreningen som företräder Sveriges banker menar att många svenska banker har kommit 

långt i sitt arbete med CSR. De beskriver bland annat hur bankerna arbetar med socialt ansvarstagande 

genom anställningsvillkor samt jämställdhetsfrågor, men också hur bankerna jobbar med etiskt 

ansvarstagande för att motverka mutor och korruption.15 

 

McDonald & Rundle-Thiele menar att banker investerar alltmer pengar på CSR program, däremot så 

anser de att pengarna kan spenderas bättre på annat håll och att CSR inte är så effektivt som det annars 

kan framhävas som.16 De får stöd av Soana som menar att bankers arbete med CSR inte leder till 

finansiell framgång17. 

 

Mcwilliams & Siegel håller likväl med om att användandet av CSR har ökat samt att detta har lett till att 

trycket på att managers ska införa CSR de senaste årtiondena har ökat i alla branscher. Detta tryck har 

lett till att många har implementerat CSR, men de som inte gjort detta, har gjort sitt val grundat på att 

lönsamheten minskar och att det således inte ligger i exempelvis en vinstdrivande banks intresse. Denna 

separering mellan managers åsikter ledde till att frågan blev någonting för forskningen. Denna forskning 

har inte fått något enhetligt resultat då CSR har rapporterats ge både positiva, negativa och neutrala 

resultat.18 Detta öppnar för frågan huruvida kunderna faktiskt finner en banks ekonomiska, miljömässiga 

och sociala ansvarstagande relevant i förhållande till priset på deras produkter.  

Deng menar att företags etiska sociala agerande utgör en större betydelse för konsumenternas köpbeslut 

än vad priset utgör, skillnaden är däremot inte stor. Han visar på att äldre, utbildade och ekonomiskt 

                                                
11 Crane, Matten & Spence, 2008. sid 1 ff. 
12 Souto, 2009. 
13 Ivashina & Scharfstein, 2008. 
14 Fagerlind de Lima, Anna, 2013. 
15 Samhällsansvar – CSR, 2011. 
16 McDonald & Rundle-Thiele, 2008. 
17 Soana, 2011. 
18 Mcwilliams & Siegel, 2000. 
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stabila konsumenter anstränger sig för att handla etiskt medan yngre, outbildade och ekonomiskt 

ostabila konsumenter har priset som den viktigaste faktorn i köpbeslutet.19 Deborah J. Webb, Lois A. 

Mohr samt Katherine E. Harris menar att utbildningen och kunskapen är en viktig faktor hos en 

konsuments relation till CSR. De påpekar också att köpbeteendet inte går att relatera till konsumentens 

åsikter då denne grundar sitt köpbeslut på annat än etiken.20 Detta stöds av Ki-Hoon Lee och 

Dongyoung Shin som menar att det är en tydlig skillnad på konsumenternas avsikt gällande att handla 

etiskt och konsumenternas faktiska köpbeteende21.  

 

I och med att CSR är ett omtalat begrepp, att fler och fler banker arbetar med det, så är det av intresse att 

ta reda på om det faktiskt uppnår sitt viktigaste uppdrag, att påverka konsumenternas köpbeteende. I 

kombination med att bankbranschen har varit en väldigt kritiserad bransch på senare år är det likväl av 

intresse att titta närmare på hur CSR används i den branschen där det kanske behövs som mest.	  

	  

1.3 Problemformulering	  

Hur arbetar svenska banker med CSR samt hur relaterar och påverkas deras kunder av detta arbete? 

 

1.4 Syfte	  

Studien syftar till att analysera hur tre banker; Swedbank, SBAB och SEB, arbetar med CSR samt hur 

deras respektive kunder anser att de påverkas av och relaterar till dess CSR. 

	  

1.5 Avgränsningar	  

Studien har avgränsat sig till CSR inom ämnet hållbarhet. Studien har även avgränsats till CSR inom 

bankbranschen där tre banker valts ut; Swedbank, SBAB och SEB. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
19 Deng, 2012. 
20 Webb, Mohr & Harris, 2001. 
21 Ki-Hoon & Dongyoung, 2010.	  
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2 Metod	  

I detta kapitel presenteras den valda metoden för studien när det gäller; angreppsätt, ansats och 

insamlingen av data och fakta samt en granskning av detta. 

2.1 Vetenskaplig	  ansats	  

2.1.1 Val	  av	  hermeneutik	  

Studien har tolkat de empiriska data och fakta som samlas in. Detta tolkande kombinerat med 

förförståelsen inom ämnet leder till att ett hermeneutiskt tolkningssätt använts. Genom användningen av 

hermeneutik så ledde det till att den positivistiska ansatsen åsidosätts. Positivismen söker efter en säker 

kunskap medan hermeneutiken lägger vikt vid ett tolkande, vilket är mottagligt för relativa händelser 

och information.22 

 

2.1.2 Val	  av	  angreppssätt	  

Valet av angreppssätt handlar om hur författaren gör för att tolka och bedöma relationen mellan teori 

och empiri. De två vanligaste förhållningssätten är deduktion och induktion. Vid ett deduktivt 

förhållningssätt så är det vanligt att författaren drar en logisk slutsats av sin kvalitativt insamlade data, 

data kan likväl vara kvantitativ. Slutsatsen ses som gällande om den är logiskt sammanhängande. Vid ett 

induktivt förhållningssätt drar författaren generella slutsatser utifrån den kvantitativt insamlade 

empiriska fakta.23&24  

Båda förhållningssätten har svagheter som negativt påverkar den aktuella studien, således är det 

abduktion, som inte inbegriper dessa svagheter, det använda förhållningssättet i denna studie. 

Deduktionens svaghet är att den inte har något att deducera från utöver författarens tidigare kunskaper, 

vilka kan bevisas vara en gissning löskopplad från empirin. Induktionens svaghet är att den inte går 

tillräckligt djupt utan att den enbart genererar empiriska summeringar istället för teorier. Abduktion 

skiljer sig från både induktion och deduktion och ska inte ses som en mix dem emellan, även om den har 

en del drag från dem båda. Under den abduktiva processens gång utvecklas det empiriska 

tillämpningsområdet, samt att den föreslagna teorin justeras.25 	  

	  

                                                
22 Thurén, 2007, sid 16 och 96 ff. 
23 Thurén, 1991, sid 7 ff. 
24 Alvesson & Sköldberg, 2008, sid 54 ff. 
25 Alvesson & Sköldberg, 2008, sid 55 ff.	  
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2.2 Vetenskaplig	  metod	  

Den vetenskapliga metoden är på vilket vis de empiriska data samlas in. De två vanligaste sätten att 

genomföra datainsamlingen är genom ett kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt. Den kvantitativa 

forskningsstrategin är oftast förekommande vid ett induktivt förhållningssätt för att kunna skapa 

generaliserbara resultat av data. Den kvalitativa forskningsstrategin är oftast förekommande i samverkan 

med ett deduktivt förhållningssätt	  för	  att kunna skapa en tolkning av data. Däremot kan en kvantitativ 

forskningsstrategi använda ett deduktivt förhållningssätt samt att en kvalitativ forskningsstrategi 

använder sig av ett induktivt förhållningssätt. Denna studie har använt sig av triangulering som 

forskningsstrategi. Triangulering är en kombination av en kvantitativ- och kvalitativforskningsstrategi, 

likväl är det en kombination av olika former av data och teoretiska perspektiv.26&27 Detta val har gjorts 

för att kunna få med fler olika perspektiv av data. Perspektiven är således inte bara en kundgrupp som 

under kvantitativa undersökningar, det är heller inte enbart personer inom samma arbetsområde och 

olika företag som är typiskt för kvalitativa undersökningar. Istället har jag använt mig av kunders 

perspektiv genom kvantitativa insamlingar och genomfört kvalitativa intervjuer med personer inom rätt 

arbetsområde på rätt företag. Denna metod valdes för att det ska leda till att skapa en mer allsidig 

belysning som i sin tur ska ge en mer sammansatt bild av det studerade ämnet.	  

	  

2.3 Datainsamlingsmetoder	  

Denna studie har samlat in data via två olika tillvägagångssätt, dels primärt men också sekundärt. 

Primärdata består utav semistrukturerade intervjuer samt enkätundersökningar. Sekundärdata består utav 

artiklar, böcker, internet, hållbarhetsrapporter samt årsredovisningar. 

 

2.3.1 Sekundärdata	  

Sekundärkällor är de som hjälpt författaren att forma ett utredningsproblem till studien. De kan hjälpa 

författaren att se hur andra har analyserat liknande data, exempelvis kvantitativt eller kvalitativt. 

Sekundärdata är uppgifter som någon annan samlat in sedan tidigare, de existerar således redan.28 

	  

Artiklar	  

Alla artiklar är ”Peer rewieved” vilket betyder att en kollega till forskaren har reviderat artikeln och 

godkänt den vilket ger den en vetenskaplig status. Artiklarna ligger till grund för studiens 
                                                
26 Sohlberg & Sohlberg, 2009, sid 218 ff. 
27 Alvesson och Sköldberg, 2008, sid 179 ff. 
28 Primär- och sekundärkällor, primär- och sekundärdata – Mälardalens högskola, 2013. 
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problemdiskussion och således studiens syfte. De har också använts för att ge en bra blick över tidigare 

forskning inom den teoretiska referensramen. 

	  

Böcker	  

Har primärt varit till användning i metodkapitlet genom att ge underlag till den valda 

forskningsmetoden. Har även använts som underlag till den teoretiska referensramen. 

	  

Internet	  

Har använts till att samla data om företagens historia och ståndpunkt gällande CSR och hållbarhet. Har 

även använts för att ta del av dagens debatt genom debattinlägg av sakkunniga och erfarna personer 

inom området samt organisationer som företräder bankerna. 

	  

Hållbarhetsrapporter	  

Har använts för att vara väl förberedd inför de semistrukturerade intervjuerna med goda kunskaper om 

bankernas hållbarhetsarbete. 

	  

Årsredovisningar	  

Årsredovisningar är det viktigaste dokumentet ett företag publicerar, framförallt för sina aktieägare. Att 

framhäva, tala om eller bara nämna ett CSR-arbete visar på tyngd, således har årsredovisningar används 

för att skapa en bredare blick över bankernas CSR-arbete. 

	  

2.3.2 Primärdata	  

Eftersom att det i denna studie är bankerna som studerats innehar således de intervjuade på respektive 

bank förstahandskännedom om hur de arbetar på dennes avdelning. Likväl är det de intervjuades åsikter 

som studeras, vilket gör att deras åsikter och relation till bankernas CSR är deras förstahandskännedom. 

Därför är primärkällorna i denna studie, de semistrukturerade intervjuerna hos Swedbank, SBAB och 

SEB samt enkätundersökningen som riktats till kunder hos Swedbank, SBAB och SEB. De samlades in 

av mig själv och är därför primärdata.29 

	  

                                                
29 Primär- och sekundärkällor, primär- och sekundärdata – Mälardalens högskola, 2013. 
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2.3.2.1 Val	  av	  företag	  

Anledningen till att CSR inom just Bankbranschen valdes är på grund utav ett subjektivt intresse samt 

subjektiva kunskaper hos mig själv. Valet gjordes sedan efter att tidigare forskning visat olika resultat, 

därför ökade intresset av att ta reda på hur bankerna arbetar med CSR idag. 

De tre företagen varpå semistrukturerade intervjuer har genomförts, Swedbank, SBAB samt SEB, har 

valts genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de intervjuade har valts på grund 

av att det var det smidigaste och bekvämaste alternativet för mig själv, genom att de för tillfället råkade 

finnas tillgängliga.30 För att sedan ge intervjuerna en så pass bra äkthet som möjligt har ”Intervjuarens 

tio dödssyner” tagits i åtanke och undvikits i så pass stor utsträckning som möjligt. Den beskriver tio 

saker som bör undvikas vid intervjuer.31 

1. Frågor som bara ger ja- eller nej-svar. 

2. Ingen fråga, bara påstående. 

3. Att ställa flera frågor samtidigt. 

4. Värderingar i frågan. 

5. Outtalade förutsättningar i frågan. 

6. Överlastade fåror. 

7. Ledande frågor. 

8. Laddade ord i frågorna. 

9. Överdrifter i frågorna. 

10. Alltför komplicerade frågor. 

De har också tagits i åtanke vid utformningen av enkäten.  

	  

2.3.2.2 Intervjumetod	  

Alla intervjuerna genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Vid denna intervjumetod har 

intervjuaren en lista med områden den önskar få information och svar om. Dessa områden blir till en 

slags intervjuguide för intervjuaren. Syftet med användningen av denna intervjumetod var till viss del att 

låta intervjupersonen tala väldigt fritt om sitt företags arbete med CSR. En annan orsak till valet var att 

genom denna intervjuguide se till att all relevant information insamlades genom säkerställandet av att 

alla och rätt frågor ställdes, vilket är intrycket som gavs. Innan intervjuerna skickades ett mejl ut med 

information om vilka ämnen som kommer att tas upp, så att de intervjuade kunde vara väl förberedda.32  

 
                                                
30 Bryman & Bell, 2010, sid 124. 
31 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid 87.	  
32	  Bryman & Bell, 2010, sid 363.	  
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Nedan beskrivs vilka personer som blivit intervjuade, vilken officiell titel de har, samt hur lång tid 

intervjun pågick. I källförtäckningen finns datum och i bilaga 1 finns intervjumallen. 

Namn	   Företag	   Titel	   Längd	  

Cecilia	  Widebäck-‐West	   SEB	   Head	  of	  corporate	  sustainability	   49	  min	  

Erik	  Jacobsson	   Swedbank	   Kommunikatör	  inom	  hållbarhetsfrågor	   50	  min	  

Olof	  Norberg	   SBAB	   Samordnare	  av	  arbete	  inom	  hållbart	  företagande	   46	  min	  

Tabell 1: De intervjuade. Källa: Egen. 

 

2.3.2.3 Enkäter	  

Valet att genomföra intervjuer samt en enkätundersökning gjordes för att få veta hur kunderna påverkas 

och relaterar till bankernas CSR-arbete och hur de relaterar till CSR överlag. Tid och pengar har varit en 

viktig del att ta i åtanke vid utformandet och genomförandet av enkätundersökningen. Således har, likt 

valet av företag, ett bekvämlighetsurval gjorts.33 Tanken med CSR är bland annat, som tidigare nämnt, 

att alla kunder ska bemötas likadant, oavsett exempelvis storleken på deras plånbok. Därför har de 

vanliga faktorerna, ålder och kön, åsidosatts. Enkätundersökningen genomfördes istället genom att jag 

samt en utbildad medhjälpare gick runt centralt i Stockholm under dagarna 25/5-27/5. Anledningen till 

detta var först och främst att få enkätundersökningen besvarad av så pass många som möjligt, sedan föll 

valet också på att det var en löningshelg vilket gav fina förutsättningar för att så pass många som möjligt 

var ute och shoppade och roade sig. Detta gav en bra grund för att få många olika kundgrupper. Jag har 

här själv sett till att personer med olika kön och varierande ålder har besvarat enkäten, då det är en 

självklarhet att enkäten ska innehålla olika kundgrupper. Kundgrupperna, ålder och kön, är däremot 

inget som ska analyseras. 

 

Ordningen på frågorna i enkäten är väl genomtänkta för att en tidigare fråga inte ska påverka svaret av 

en senare fråga, nackdelen är dock att de kan se alla frågor innan de besvarat någon av dem34. 

Utformningen av enkäten gick till så att en testgrupp på fem personer fick besvara enkäten och ge 

synpunkter, sedan gjordes ändringar och åtgärder tills den till slut blev klar. Enkäten finns i bilaga 2. 

  

Efter att enkätundersökningen genomförts insåg jag samt medhjälpare att yngre personer var i minoritet 

bland de svarande, således skapades en identisk enkät på internet som sedan besvarades via Facebook, 

                                                
33 Bryman & Bell, 2010, sid 122. 
34 Bryman & Bell, 2010, sid 163. 
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för att få fler svarande i den yngre kundgruppen. Anledningen till att denna enkät genomfördes via 

Facebook var för att det var ett billigt och snabbt alternativ35.  

 

Enkäten besvarades av totalt 111 respondenter, varav ytterligare 25 respondenter via internet.  

 

2.3.3 Bedömning	  av	  studie	  

Då studien insamlat data kvantitativt samt kvalitativt genomförs bedömningen genom att titta på 

validitet och reliabilitet för enkäterna och sedan använda det som Lincoln & Guba utformat som en 

motsvarighet för kvalitativ data, Trovärdighet och Äkthet. 

 

Trovärdighet	  	  

Trovärdighet består av fyra delkriterier; Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt konfirmering 

eller bekräftelse. 

 

För att åstadkomma tillförlitlighet ska studien genomföras enligt de regler som finns samt att resultaten 

rapporteras till de intervjuade i studien. Detta har försökts åstadkommas genom att rapportera tillbaka 

sina resultat till de intervjuade, som sedan givit åsikter och påståenden på resultaten, åsikter och 

påståenden som sedan dubbelkollats i det inspelade materialet, så att de överensstämmer. 

 

För att en studie ska innehålla en god överförbarhet skall de data och fakta som presenteras snarare 

fokusera på djup än bredd, de ska vara ”tätt” så att resultaten lättare kan överföras till andra miljöer. 

Det har här givits en mycket grundlig och djup resultatdel där det minsta relevanta från intervjuerna 

nämnts i avsnittet.  

 

För att uppnå en god pålitlighet i en studie skall den revideras och granskas av exempelvis kollegor 

under studiens gång, från början till slut.  

Jag har låtit kollegor opponera och ge åsikter åt denne allt eftersom studien genomförts, likväl har ett 

seminarie genomförts med en opponering. 

 

Konfirmering eller bekräftelse handlar om att författaren har agerat i god tro och varit objektiv, att 

denne således inte har låtit personliga värderingar eller en teoretisk inriktning påverkat studien. 

                                                
35 Denscombe, 2009, sid 27 ff. 
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Under intervjuerna har de intervjuade talat öppet och fritt utan att avbrytas, samt att jag varit oerhört 

noga med att inte ställa riktade frågor.  

 

Äkthet	  

Äkthet består i sin tur av fem delkriterier; Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 

 

Rättvis bild handlar om hur väl studien representerar en rättvis bild av organisationen som studerats. Det 

har endast intervjuats en person per företag, för att ge en mer rättvis bild över hur företaget i fråga 

arbetar hade ytterligare intervjuer med anställda varit önskvärt. 

 

Ontologisk autenticitet handlar om hur väl studien hjälper de intervjuade till att bättre förstå deras 

arbetsområde. Det har inte gjorts någon ansats för att hjälpa de intervjuade att bättre förstå sitt 

arbetsområde. 

 

Pedagogisk autenticitet handlar om hur studien hjälpt de intervjuade till att förstå hur andra ser på deras 

arbetsområde. I intervjuerna talades det om CSR, vilka alla de intervjuade ansåg vara ett föråldrat 

begrepp, de insåg därför att olika begrepp används i den praktiska och akademiska världen. 

 

Katalytisk autenticitet är hur studien hjälpt de som medverkat att förändra sin situation. Det har inte 

gjorts någon ansats för att de intervjuade ska förändra hur de arbetar. 

 

Taktisk autenticitet handlar om hur studien kan ge möjligheter för de deltagande att vidta de åtgärder 

som krävs för en förändring. Jag har inte eftersträvat någon förändring.36 

 

Reliabilitet	  

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet frän en undersökning, vanligtvis en kvantitativ, kan 

genomföras på nytt eller om den påverkats av slumpmässiga händelser och således måste göras om. 

Replikerbarhet är viktigt för reliabilitet. För att kunna bedöma hur tillförlitligt ett visst mått på ett 

begrepp är så måste data insamlingen kunna upprepas och replikeras av någon annan, vore det inte 

möjligt att replikera så är reliabiliteten låg. 

 

                                                
36 Bryman & Bell, 2013, sid 402 ff. 
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Validitet	  

Validitet handlar om huruvida de slutsatser som genererats ur data hänger ihop eller inte. Med andra ord 

är en validitetsbedömning en bedömning av huruvida det som undersökningen vill lyckas mäta 

verkligen har mätts.37 

	  

2.3.4 Metod	  och	  källkritik	  

Det spelar ingen roll vilken metod som används, det går alltid att vara kritisk. Att agera källkritiskt är en 

slags urvalsmetod där författaren rensar bort det som inte är bra och behåller det som är acceptabelt38. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul nämner fyra kriterier att utgå ifrån för att bedöma sina källor, dessa är; 

samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet. Mer om detta och metodkritik i avsnitt 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Bryman & Bell, 2013, sid 170 ff. 
38 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid 150. 
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3 Teori	  

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för analys samt diskussion 
och slutsats. 
 

3.1 CSR:s	  Ursprung	  

Begreppet CSR har funnits i över 50 år och har framförallt på senare tid blivit alltmer populärt, denna 

popularitet har framförallt ökat i Europa.39&40 Trots denna ökning finns det ännu ingen bestämd 

definition av begreppet, utan det uppfattas olika beroende på vilken roll personen i fråga har41. I och 

med att CSR är ett välkänt och ökande begrepp så bör det te sig så att det finns en bestämd definition, 

någon måste ha kommit på begreppet och utformat dess innehåll.42 Existerande teorier och modeller 

brukar fungera så att en person utformar en teori eller en modell som denne sedan namnger och att den 

därefter kan förändras på olika sätt. När det däremot gäller CSR är det ingen som vet vart den 

ursprungligen härstammar ifrån, och när man inte vet vart det härstammar ifrån kan det också bli svårt 

att veta eller komma överens om den korrekta definitionen. 

 

3.2 CSR	  idag	  

CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om hur ett företag frivilligt tar sitt samhällsansvar för att 

uppnå en på lång sikt lönsam och hållbar verksamhet.43 Det är viktigt att betona ordet frivilligt här, inför 

politikerna en ny lag som tvingar företagen till att arbeta exempelvis mer miljövänligt så leder det till att 

företagen inte tagit något eget initiativ och att de inte står för handlingarna lagen kräver att de utfärdar, 

således är det inte frivilligt och därför är detta inte CSR44. Bryter ett företag exempelvis mot en lag leder 

detta till illegalitet, bryter de istället mot regler som är frivilliga att efterfölja för arbete med CSR, leder 

det istället till illegitimitet.45 

 

Detta frivilliga samhällsansvar klassificeras i tre områden vilka alla omfattas av en etisk dimension: 

3.2.1 Ekonomiskt	  ansvarstagande	  

Innebär att företaget vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Genom att göra detta så tar företaget 

ansvar för sina aktieägare då de ges avkastning på investerat kapital, samt att företaget självt stärker sin 

                                                
39 Crane, Matten & Spence, 2008, sid 3 ff. 
40 Dobers, 2010, sid 19 ff. 
41 Grankvist, 2009, sid 17 ff. 
42 Aguinis & Glavas, 2012. 
43 Grankvist, 2009, sid 17 ff. 
44 Shum & Yam, 2011.	  
45 Graftström, Göthberg & Windell, 2008, sid 92 ff. 
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finansiella position genom att ha bra likviditet och soliditet. Således tar företaget ansvar för sig självt 

och ser till att sin verksamhet ger bra resultat så att de sedan kan ta ansvar för sina aktieägare genom att 

ge en bra utdelning. De tar även ansvar för sina anställda genom att se till att de har ett jobb med en 

accepterad inkomst. Bankbranschen har under senare år fått kritik för att ha agerat ekonomiskt 

oansvarigt och delat ut bonusar, vars innehåll borde spenderats på annat håll. EU har reagerat gentemot 

detta och reglerat bonusarna46&47.	  	  

	  

3.2.2 Miljömässigt	  ansvarstagande	  

Innebär att företaget ska värna om miljön, således ska de inte bedriva en verksamhet som har en negativ 

inverkan på jorden. En banks direkta påverkan på miljön är knapp i jämförelse med företag i många 

andra branscher, bankerna bör fokusera på att se till att deras investeringar inte sker i företag som 

negativt påverkar miljön.  

 

3.2.3 Socialt	  ansvarstagande	  

Det kan ses som en självklarhet att företag vill att deras anställda ska vara nöjda, men det finns väldigt 

många arbetsplatser där situationerna är det motsatta. Således är det inget som kan tas för givet utan det 

är någonting som företaget måste ha i sin filosofi för att skapa en bra företagskultur. Känner de anställda 

att de är nöjda med sin arbetsplats sjunker antalet sjukskrivningar, således arbetar de mer, tjänar mer 

pengar och detta leder till en ökande skatteintäkt till staten som sedan används till landets medborgare48. 

Det är däremot inte bara de anställda som ingår i det här området, utan också underleverantörer och till 

slut företagets kunder. Ett företag vill visa upp sig som etiskt gentemot sina olika målgrupper och kan 

göra detta på olika sätt, bland annat kan det låta kunderna skänka pengar när de handlar, ett vanligt 

exempel är att man kan plantera ett träd.49  

När det kommer till bankerna gäller det för dem att visa på att de använder sina resurser på ett etiskt 

ansvarsfullt sätt samt lyssnar på vad kunden vill ha för villkor och behandlar alla kunder lika, oavsett 

storleken på deras plånbok50. 

 

                                                
46 Fagerlind de Lima, Anna, 2013. 
47 Andersson, 2013. 
48 Hälsa och regional ekonomisk tillväxt – Twincities (odat.) 
49 Grankvist, 2009, sid 91 ff. 
50 Andersson, 2013. 
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Ett företag kan inte fokusera på enbart ett av dessa tre områden, utan för att nå ett stadie av lönsam CSR 

måste alla områdena samspela och balanseras på ett optimalt sätt.51 

	  

3.3 Carrolls	  pyramid	  

Archie B. Carroll är en väldigt omtalad forskare inom CSR, framförallt dennes pyramid.52,53&54 I sin 

artikel från 1991 beskriver han hur man bör bryta ner socialt ansvarstagande i fyra kategorier för att 

övertyga företagets intressenter om att acceptera CSR, dessa är; Ekonomiskt, Lagligt, Etiskt och 

Filantropiskt. 

	  

 
Figur 1: The pyramid of corporate social responsibility. Källa: Carroll, 1991. Egen konstruktion. 

 
Grunden till pyramiden och det som allt bygger på är Ekonomiskt ansvarstagande. Det är en väldigt 

bred komponent men trots allt väldigt logisk. Den utgör grunden genom att företaget ska dela ut så 

mycket pengar som möjligt till aktieägarna, att det skall vara så pass lönsamt som möjligt, att det skall 

behålla en stark konkurrenskraftig position och att det alltid ska ses som ett lönsamt företag.	  

	  

På grund av den historiska tidslinjen ligger Legalt ansvarstagande ovan Ekonomiskt. Det handlar om 

att företag förväntas agera efter det ”sociala kontraktet” det har med samhället, detta kontrakt går ut på 

att företaget följer de lagar som upprättats av samhället. Dessa lagar ses som en ”kodad etik” då den är 

påtvingad och att lagarna fungerar som riktlinjer för rätt och fel, det är heller ingenting företaget själva 

tagit initiativ till.	  

	  

                                                
51 Grankvist, 2009, sid 18 ff. 
52 Herman & Ante, 2012. 
53 McDonald & Rundle-Thiele, 2008. 
54 Shum & Yam, 2011. 

Filantropiskt	  
ansvarstagande	  

Etiskt	  ansvarstagande	  
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Ekonomiskt	  
ansvarstagande	  
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Sedan kommer Etiskt ansvarstagande. Både Ekonomiskt- och Legalt- ansvarstagande innefattar en 

form av etik men skillnaden är att den är påtvingad. Etiskt ansvarstagande är de standarder, normer och 

förväntningar som beskriver vad konsumenterna, aktieägarna och de anställda anser vara rättvist. Etiken 

är någonting som ska representera samhällets nuvarande värderingar, därför har etiken större betydelse 

och makt än lagen, då etiken formar samhället och samhället formar lagar. Detta kan te sig 

problematiskt för företagen då samhällets syn på vad etiskt ansvarstagande är ständigt förändras och att 

de olika synerna på etiken är svåra att legitimera, lyhördhet från företagen är därför viktigt. 

 

På toppen av pyramiden finns slutligen Filantropiskt ansvarstagande. Det innefattar de åtgärder 

företagen gör för att framstå som en bra samhällsaktör, att exempelvis donera tid, pengar eller resurser 

till de som befinner sig i behov av donationer. Skillnaden mellan filantropiskt- och etiskt-	  

ansvarstagande är att samhället inte anser företag som oetiska om de inte tar sitt filantropiska ansvar. 

Filantropiskt ansvarstagande är endast grundat på förhoppningar från samhället. Således är filantropiskt 

ansvarstagande enbart uppskattat och prisat, eftersom att samhället inte förväntar sig att företagen 

arbetar med det. Detta leder till slut till att filantropiskt ansvarstagande inte är lika viktigt som de andra 

delarna av pyramiden utan istället ses som ett tillägg där företagen har möjlighet att skapa en positiv 

publicitet.55 

 

Sammanfattningsvis skall företagen, enligt Carrolls pyramid, sträva efter att göra ekonomisk vinst, följa 

lagen, vara etiska och vara en bra samhällsaktör. 

 

3.4 Socially	  responsible	  investing	  

Socially responsible investing, hädanefter kallat SRI-fonder, är fonder som tar hänsyn till hur företaget 

vars aktier ett annat företag investerar i agerar. Det bottnar i att det förekommer ansvarsfulla 

investeringar. Dessa fonder har ökat enormt mycket sedan tidigt 1990-tal.56 SRI-fonder kan innebära 

olika strategier i att agera ansvarsfullt, den kan antingen innebära en positiv strategi eller en negativ 

strategi. Den positiva strategin innebär att fonden väljer att investera i aktier hos ett företag som arbetar 

aktivt med hållbarhet, vilket exempelvis kan vara att arbeta för ökad jämställdhet och en bättre miljö. 

Den negativa strategin innebär att fonden fokuserar på att undvika investeringar i företag som handlar 

med moraliskt känsliga produkter, såsom exempelvis vapen, spel, alkohol och tobak.  

 

                                                
55 Carroll, 1991. 
56 Graftström, Göthberg & Windell, 2008, sid 47 ff. 
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Innehavande fondbolag av en SRI-fond måste ha en tydlig placeringspolicy för denna och informera om 

vilka kriterier det är som gäller för just denna SRI-fond. Att avgöra vad som är rätt och fel är inte alltid 

lätt. Att ta in alla faktorerna en SRI-fond ska inväga vid investeringsbeslut blir då många, allt från vad 

som faktiskt är jämställdhet och en bättre miljö till hur hållbara företagets produkter är. Analyserna och 

granskningarna som sedan utförs kallas för screening (mer nedan), de utförs ofta av externt inhyrda 

screening företag. 

 

Fondförvaltaren har således krav på de miljömässiga och sociala aspekterna i företagen denne tittar på, 

den mest grundläggande funktionen för en fond, att ha en god avkastning, åsidosätts självfallet inte. 

Fondbolagen tror således på att dessa SRI-fonder är lönsamma och förväntar sig få goodwill i media. I 

slutändan väger investeraren samman ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.57 

 
 

3.5 Screeningsprocess	  

För att avgöra om ett företag agerar hållbart och ansvarsfullt används miljömässig och social-screening. 

Screening används av de som är intresserade av att investera i företaget i fråga. När screeningen sedan 

genomförts visar den på om det ur en miljömässig och social vinkel är det acceptabelt att investera i 

företaget. 

 

Denna screening genomförs ofta av en extern opartisk tredjepart som är inhyrd av det investerande 

företaget. Skulle företaget inte passera screeningen kan det gå miste om en stor mängd affärer då det 

ofta kan läggas i ett fack bland de andra som inte passerade den, ett fack som andra investerande företag 

kan använda sig av istället för att genomföra en ny screening. Skulle de däremot passera den, så öppnas 

möjligheten upp för att etiska fonder skall investera i dem.58&59 

 

 

3.6 Nyinstitutionell	  teori	  

Innebär att vissa institutionaliserade sätt för ett företag att arbeta på endast är en myt. Dessa myter är 

något som lätt blir nödvändigt för ett företag då de ses som rationella och legitima. Ett exempel på detta 

är miljöarbetet företag gör, där hela konceptet med att arbeta miljövänligt har rotats sig in i allmänhetens 

värderingar, lagar och regler samt i företagen själva i form av miljöavdelningar. Att arbeta med detta ger 

                                                
57 SRI-fond – Fondkollen.se (odat.) 
58 O´Rourke, 2003. 
59 Åhman, Zetterberg, Zaring, Wolff & Carlsson-Reich, 2001. 
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företaget legitimitet, stabilitet och resurser då det tillfredsställer lagarnas, reglernas och allmänhetens 

värderingar. 

 

Ett företag kan och i viss mån rekommenderas att medvetet adoptera institutionaliserade teorier och 

arbetssätt i sin verksamhet för att på så sätt öka sin legitimitet vilken i sin tur leder till en ökad 

överlevnadsförmåga. Att adoptera institutionaliserade teorier och arbetssätt behöver inte innebära någon 

direkt effekt på verksamheten, då det inom exempelvis miljöarbetet är tillräckligt med att upprätta 

policys och föreskrifter om hur man anser att miljöarbetet bör värderas på ett symboliskt plan. 

 

Dessa institutionaliserade teorier och arbetssätt som används för att skapa legitimitet samt öka företags 

överlevnadsförmåga ses som en av anledningarna till att företag organsieras på ett väldigt homogent 

sätt.60  

 

3.6.1 Legitimitet	  
 

För att företag ska uppfattas som legitimt räcker det inte enbart med att följa lagar, utan företag måste 

också anpassa sitt regelföljande och uppförande beroende av i vilken situation de befinner sig i. 

Reglerna som efterföljs ser annorlunda ut om det är förhandlingar med leverantörer som genomförs eller 

om det vore bemötande och uppträdande gentemot kunderna. De frivilliga regler som företagen måste 

efterfölja för att uppnå legitimitet är de som av utomstående ses som normer. När två personer träffar 

varandra är det vanligt att ta i hand, det är ingen lag utan det är en norm. Väljer en person att inte ta i 

hand ses detta som någonting dåligt och ger illegitimitet åt personen men tar den i hand så leder det till 

legitimitet. Det kan handla om sådana grundläggande normer, men tillsammans gör de en stor skillnad.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2010, Sid 286 ff. 
61 Graftström, Göthberg & Windell, 2008, sid 113 ff. 
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4 Empiri	  

I detta kapitel presenteras de data och fakta som samlats in, sekundär och primär. 
 

4.1 Sekundärdata	  

Nedan presenteras data som hämtades från respektive banks hemsida, årsredovisningar samt 

hållbarhetsrapporter. 

 

4.1.1 Swedbank	  

1992 bildades Föreningsbanken AB och Sparbanken Sverige AB. 1997 föreslår bankernas båda styrelser 

ett samgående mellan bankerna, detta leder till att Föreningssparbanken bildas redan samma år. Under 

årsstämman 2006 så antas förslaget av namnbyte till Swedbank AB.62 Enligt sin senaste 

hållbarhetsrapport rapporterar inte heller Swedbank någonting om CSR som begrepp. Det talar om att 

deras hållbarhetsarbete är integrerat i sin affärsmodell. Detta hållbarhetsarbete delas sedan in i tre 

huvudområden; Ekologisk hållbarhet, Finansiell hållbarhet och Social hållbarhet. De framhäver både 

sina resultat och sina mål inom de tre huvudområdena. En återkommande fras de jobbar efter är ”Vi 

utvecklas tillsammans med våra kunder”. De talar om hur deras hållbarhetsarbete sträcker ut sig över 

hela verksamheten och innefattar alla de tre tidigare nämnda huvudområdena på detalj nivå med mycket 

fokus på hur det påverkar kundnyttan. De har valt att inte prata om sitt hållbarhetsarbete i sin 

årsredovisning.63&64   

	  

4.1.2 SBAB	  

SBAB startade sin verksamhet 1985 genom att finansiera de statliga bostadslånen. 2009 lämnade de en 

ansökan till finansinspektionen om att bedriva bankrörelse, vilket sedan fullständigades 2011. 

I sin hållbarhetsredovisning nämner de, precis som Swedbank, ingenting om CSR som begrepp. Det de 

däremot talar om är hur de integrerar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande i sin 

verksamhet, samt att detta görs frivilligt och utöver de lagar som gäller. De prioriterar de aktiviteter som 

påverkar företagets anseende, dessa aktiviteter ses också som viktiga enligt deras ägare. I och med att de 

inte använder sig av lokala försäljningskontor utan istället sköter mesta delen av sina affärer via IT 

baserade tjänster så minskas deras miljöpåverkan avsevärt. De framhäver också hur deras anställda är 

delaktiga i detta hållbarhetsarbete, och den etik de förväntas efterfölja uppdateras årligen. Sedan 2011 

                                                
62 Bankens historia i korthet (odat.) 
63 Hållbarhetsredovisningar – Swedbank (odat.) 
64 cid_853476.pdf (odat.) 
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har de möjlighet att utvidga sin verksamhet bortom fastighets affärer, detta gör att de nu fokuserar sitt 

ekonomiska ansvarstagande på att framhäva en god likviditet och finansiell balans, men också att 

motverka finansiell brottslighet.65,66,67,68&69 

 

4.1.3 SEB	  

Stockholms Enskilda Bank grundades 1856. 1972 fusionerades den med Skandinaviska Banken, som 

tillsamman blev Skandinaviska Enskilda Bank, SEB.70 Enligt sin senaste hållbarhetsrapport rapporterar 

SEB, precis som Swedbank och SBAB, ingenting om CSR som begrepp. Det de däremot arbetar med i 

sin hållbarhetsutveckling är socialt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande, etiskt ansvarstagande 

och ansvarstagande styrning av verksamheten. SEB framhäver sitt arbete med hållbarhet inom alla 

möjliga delar av verksamheten, allt	  från privata kunders investeringar till att minska företagets 

koldioxidutsläpp. De framhäver att deras verksamhet bygger på etik och styrning där de anställda tar tag 

i de sociala och miljömässiga konsekvenserna som kan uppstå. De framhäver också sitt 

hållbarhetsarbete tidigt i sin årsredovisning.71,72,73&74	  

 

4.2 Primärdata	  

I detta avsnitt presenteras primärdata som samlats in. De semistrukturerade intervjuerna hos Swedbank, 

SBAB och SEB samt data från enkätundersökningen. 

	  

4.2.1 Swedbank	  
 
Swedbank har arbetat med hållbarhet sedan de skapades, då de anser att bankernas ursprungliga uppgift, 

att hjälpa folk att spara, passar in under begreppet hållbarhet. Det är däremot inte förrän 1999 som de 

har levererat en hållbarhetsrapport.  

De vill inte använda sig av CSR då de bland annat anser att begreppet inte framhäver den miljömässiga 

aspekten då det utstavat, Corporate Social Responsibility, inte inbegriper ordet miljö. Det ses också som 

konsensus inom branschen att inte använda sig av begreppet. Dock anser de att de arbetar med CSR, då 
                                                
65 SBAB+Hållbarhetsredovisning+2012.pdf (odat.) 
66 Ekonomiskt ansvar – SBAB (odat.) 
67 Miljöansvar – SBAB (odat.) 
68 Socialt ansvar – SBAB (odat.) 
69 SBAB:s historia – SBAB (odat.) 
70 Historia – SEB (odat.)	  
71 SEB – Hållbara perspektiv – Berättelser – SEB:s hållbarhetsrapport 2012 nu publicerad (odat.) 
72 SEB_CS_Report_2012_En.pdf (odat.) 
73 Hållarbet – SEB (odat.) 
74 Untitled – Arsredovisning_2012.pdf (odat.) 
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de arbetar med ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och ser det som en självklarhet att 

de som bank skall arbeta hållbart. De ser på hållbarhetsrisker som affärsrisker, detta gör att deras 

hållbarhetsarbete ses som ett förebyggande affärsriskarbete.	  

	  

Ekonomiskt	  ansvarstagande	  

Swedbank ser detta som sitt största ansvar. Bankerna ses av allmänheten som en samhällsinstitution som 

nästan är i nivå med polismyndigheten. Därför ses deras ekonomiska ansvarstagande och handlingar 

som de absolut viktigaste. Det viktigaste och största ansvaret är att utöva en måttful och ansvarsfull 

kreditgivning. Ett citat som ofta förekom under intervjun var: 

 

”Vi mår bra om våra kunder mår bra” 

 

Desto bättre kunderna mår ekonomiskt desto bättre ekonomi har banken, då kunderna kan låna mer, 

amortera mer, återbetala mer, investera mer samt undvika personlig konkurs.  

Ett steg Swedbank tog för att påvisa hur viktigt detta är med ekonomiskt ansvarstagande var att införa 

krav på att en privatpersons insats måste vara 25 % av det totala lånet. Anledningen var börskraschen för 

hela världsekonomin 2008 samt deras egna misstag som gjordes på sina marknader utanför Sverige, dvs. 

i Baltikum mellan 2007 och 2008. 2009 genomfördes kontantinsatshöjningen för att ta tag i problemet 

med en för låg kontantinsats. Sedan dess har 25 % -gränsen gjorts till regler för andra banker som alla 

således nu är tvungna till att följa det som Swedbank redan infört. 

 

Institutet för privatekonomi är något de aktivt arbetar med. Det går ut på att göra allmänheten bättre 

rustad för att hantera sin ekonomi på ett korrekt sätt. Bland annat uttalar de sig i press vid olika budgetar 

som läggs för att beskriva hur dessa påverkar privatpersoners ekonomi. Sedan har de ett program som 

kallas ”ung ekonomi” där de hjälper gymnasieskolor ta fram material samt gästföreläsningar till ämnet 

privatekonomi. Mottot för institutionen för privatekonomi är ”Finansiell fortbildning”. 

 

Produktmässigt erbjuder de SRI fonder, Socially Responsible investing, detta samlingsbegrepp 

innehåller fonder vars innehåll noga övervakas så att de är socialt ansvarstagande samt ideella fonder. 

De benämns bland annat som ”Ethica”-fonder, men inte alla. Vanligast är att investeraren aktivt måste ta 

reda på vad begrepp som SRI betyder för att kunna ta del av dess mening och investera hållbart. De 

arbetar mycket med rapportering till investerare, framförallt professionella sådana, angående hur de 

arbetar med SRI och hållbarhet. 
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De nämner att de flesta finansiella instrumenten ursprungligen kommer från USA, ”etiska fonder” är ett 

av dessa. Anledningen till att Swedbank rör sig bort ifrån ”etiska fonder” är för att etik är svårbegripligt 

samt att de värderingar som avgör det etiska kommer från USA, vilket är ett väldigt religiöst land vars 

värderingar kanske inte passar in på svenska värderingar, detta är Erik Jacobssons personliga åsikt. I 

Etiska fonder jobbar man med negativ screening. Här väljs det bort vissa branscher som man inte 

investerar i, dessa är: vapen, tobak, alkohol, pornografi och spel.  

 

I dagsläget arbetar de med att få ingå i Dow Jones Sustainability Index. Det är det allra mest 

eftertraktade hållbarhetsindexet och ställer höga krav på företaget som vill ingå i det. Vore Swedbank	  

med i detta index skulle en helt ny form av investerare öppnas upp för företaget, väldigt restriktiva 

fonder. Dessa kan exempelvis vara Amerikanska pensionsfonder som innehåller tusentals miljarder 

kronor, där de endast är tillåtna att investera i företag som bland annat ingår i Dow Jones Sustainability 

Index. 	  

	  

Miljömässigt	  ansvarstagande	  

De påpekar att de som bank känner att deras miljömässiga direkta påverkan är begränsat. Däremot gör 

de så gott de kan för att minska sitt koldioxidutsläpp, använda sig av miljövänlig el och energisnåla 

glödlampor samt använda miljövänligt kontorsmaterial. Eftersom den egna direkta miljöpåverkan är 

begränsad satsar de istället mer på att påverka deras indirekta påverkan. Med indirekt påverkan menas 

den påverkan på miljön som deras kunder har. De använder sig därför bland annat av Energilån, det är 

om en privatperson vill göra sin bostad mer energieffektiv, då kan denne ta ett mer förmånligt lån. 

Om ett företag vill låna 1 000 000 Kr i Sverige eller 80 000 € i Baltikum genomför Swedbank något de 

kallar för ”Hållbarhetsanalys vid kreditgivning”. I denna analys bedömer de både den rent finansiella 

aspekten samt sociala och miljömässiga frågor. Ett exempel är om ett företag vill bygga en fastighet 

nära vatten, då tas det i åtanke att vattennivån höjs lite år för år och hur detta skulle kunna påverka 

fastigheten. Sedan innebär analysen att de ser till att företaget respekterar mänskliga rättigheter. Vid 

hållbarhetsanalysen uppmärksammas det lånande företaget om de positiva effekterna av miljömässigt 

och socialt ansvarstagande. 
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Socialt	  ansvarstagande	  

Internt arbetar de väldigt aktivt med socialt ansvarstagande. Detta görs genom att aktivt diskutera 

mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Att tillsätta fler kvinnor på 

befattningspositioner samt att anställa personer med en annan bakgrund än ”typisk svensk”. 

 

Produktmässigt erbjuder de bland den ideella fonden Human fond, vilket är som en vanlig fond samt att 

man årligen skänker 1-2% av fondens innehåll till ideella organisationer. Sedan kan kunderna också 

använda sig av ett WWF-betalkort, där det vid varje köp doneras 50 öre till WWF samt en årsavgift för 

betalkortet. 

 

Swedbank är tämligen säkra på att deras hållbarhetsverksamhet leder till en ekonomisk vinst. Ett 

exempel som påvisar detta är projektet Unga Jobb. Unga jobb är ett projekt de utövar tillsammans med 

Sparbankerna där de vill göra något åt den höga arbetslösheten bland ungdomar. Arbetsförmedlingen 

försåg dem med praktikanter som de sedan gav arbetsuppgifter åt på sina kontor	  runt om i landet. 

Arbetsförmedlingen ersatte sedan Swedbank ekonomisk som i sin tur sedan ersatte praktikanterna 

ekonomiskt. Swedbank hade sedan i uppgift att utöver att ge finansiella råd till sina företagskunder, 

också ge råd att anställa en praktikant och på så sätt få in yngre kompetens i sin verksamhet. Detta gav 

ytterligare en anledning för Swedbank att kalla till möte med sina företagskunder. Efter ett år gjordes en 

uppföljning, kontorschefer frågades ut om hur projektet Unga jobb hade fungerat. En överväldigande 

majoritet tyckte att det positivt hade påverkat varumärket och en väldigt stor majoritet såg att det 

positivt hade lett till nya affärer, vilket i slutändan ledde till en högre vinst.  

Hållbarhetsarbetet förmedlas till försäljarna som sedan genom informationen och diverse broschyrer har 

möjlighet att använda hållbarhet som ett säljargument. 

 

Internt kommuniceras hållbarhetsarbetet via intranätet samt personaltidningar, samt att alla anställda 

deltar i obligatoriska utbildningar om hållbarhet. VD Michael Wolf uppdaterar dagligen en blogg på 

intranätet där hållbarhet är ett vanligt förekommande ämne. 

 

4.2.2 SBAB	  

SBAB har arbetat med hållbarhet sedan 2008, det var vid denna tidpunkt som de började använda och 

redovisa sitt hållbarhetsarbete utifrån Global Reporting Initiative(GRI). På senare tid har de tagit lärdom 

av att CSR nämns allt mindre i olika mediekanaler, sedan har de filosofierat runt detta och valt att inte 

använda sig av CSR. Istället använder de sig av begreppet hållbart företagande som på engelska är 
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sustainable enterprising. Det påstår dock att de arbetar med de ämnen som CSR inbegriper. De ser på 

hållbarhetsarbete som både en möjlighet och skyldighet. Den skyldighetsmässiga delen är att de ska ta 

ansvar för effekterna som deras arbete medför; ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Möjligheterna ses 

som fler än skyldigheterna. Den möjlighetsmässiga delen är nära förknippat med kommunikationen hos 

dem, hur deras investerare, kunder och media uppfattar dem är beroende på hur väl de arbetar med och 

sedan kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete. Således är det en möjlighet för dem att visa på vilka 

värderingar de har, vad de står för och vad de anser är en god samhällsutveckling. De anser att allt detta 

gör det möjligt för dem att utveckla sitt varumärke.  

	  

Ekonomiskt	  ansvarstagande	  

De anser att det viktigaste och tyngsta hållbarhetsområdet är ekonomiskt ansvarstagande. Det absolut 

viktigaste inom ekonomiskt ansvarstagande är att upprätthålla en ansvarsfull och sund kreditprövning 

och kreditgivning gentemot sina kunder. 

I dagsläget erbjuder de inte sina kunder några möjligheter att investera i hållbara/etiska -fonder, 

anledningen till detta skall vara på grund utav att banken ursprungligen enbart sysslade med bostadslån 

och att de blev bank så sent som 2011. Således har fokusen legat på att utveckla ett tydligt och enkelt 

bankerbjudande, och tid inte räckt till för att erbjuda kunderna att investera hållbart. Deras utbud 

utvidgas men de har inte som mål att nå samma djup och bredd i sitt sortiment som de största aktörerna 

på bankmarknaden. 

	  

De arbetar hela tiden med att utveckla sina riskmodeller och att pröva sina kreditprövningsmodeller. De 

ställer ständigt frågan om huruvida modellerna behövs anpassas och hur en sådan anpassning kan gå 

tillväga. Hela deras ekonomiska ansvarstagande symboliseras av att de hela tiden bevakar området, 

framförallt sin kreditutgivning, vilket leder till att en stor mängd energi läggs ner inom ämnet. 

	  

Miljömässigt	  ansvarstagande	  

De påpekar att deras verksamhet inte är optimal för att kunna åtgärda och förändra sig för att vara 

miljövänligare, eftersom de bedriver en affärsverksamhet utan kontorsnät, men att de gör så gott de kan. 

Deras miljömål är att minska sitt koldioxidutsläpp med 20 % mellan 2011-2014, ett mål de för tillfället 

ligger i fas med. För att nå detta mål har de bland annat ställt om sina företagsbilar till miljöbilar. Sedan 

betonar de att de som bank använder sig av affärsrelaterade resor mellan sina avdelningar runt om i 

landet, dessa resor via framförallt flyg men också tåg har de dragit ner på. Istället har många möten och 

dylikt hållits via ett system för videokonferenser, vilket har fungerat bra och nu används frekvent.  
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Vid utlåning har de, utöver de finansiella aspekterna, inga krav eller förväntningar på hur en 

privatperson agerar miljömässigt och socialt. För företag och bostadsrättsföreningar infaller däremot 

olika hållbarhetsfaktorer. Detta kan de mycket väl se som en framtidsmöjlighet, att se till att deras 

utlåning går till verksamheter som bidrar till en mindre miljöpåverkan, framförallt bostadsbygge. Dessa 

byggnader kännetecknas i dagsläget av att kräva mindre	  energi än andra samt hur tillgängligt det är för 

ungdomar att köpa sin första bostad och hur miljövänligt materialet till byggnaden är. 

 

De har själva investerat i en grön obligation från EIB. 

 

De vill ses som föregångare bland företagen inom miljöpåverkan. 

	  

Socialt	  ansvarstagande	  

De är viktigt för dem att integrera sitt hållbarhetsarbete i alla delar av företaget. Därför använder det sig 

av ett råd som de kallar rådet för hållbart företagande, i det här rådet sitter VD, chef för kommunikation 

och HR, samordnare för hållbart företagande med flera och det fungerar som ett forum för att fatta 

strategiska beslut över verksamhetens hållbarhetsarbete. 

	  

De använder begreppet samhällsengagemang mycket. Inom ämnet samarbetar de med Bris, 

Stadsmissionen och Världsnaturfonden. På senare tid har bland annat de anställda gått ut på stan och 

skramlat bössa för att samla in pengar. De har också erbjudit sina anställda runt om i landet att skänka 

kläder för att stödja Stadsmissionen. 

De har även börjat planera sitt samhällsengagemang för att rikta in det mot sin kärnverksamhet. Denna 

kärnverksamhet beskrivs som; bostaden i sig, bostadsfrågor och frågor som har en nära koppling till 

boende. Allt detta ses som stora möjligheter och de vill ha en aktiv roll inom detta ämne. 

 

Internt arbetar de mycket med jämställdhetsfrågor och mångfaldhetsfrågor, de har också uppställda mål 

för dessa.  

 

De skriver på sin hemsida om sitt hållbarhetsområde, det är den platsen som är den primära kanalen för 

att förmedla information om sitt hållbarhetsarbete till kunderna. De kommunicerar också via Facebook 

samt svarar på frågor som de kontaktande kunderna har. Således måste kunden göra en ansats för att få 

reda på information om deras hållbarhetsarbete. Internt kommuniceras arbetet via intranätet. 
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Hållbarhetsarbetet kommer att vara en viktig del av deras verksamhet och kommer framöver att vara en 

löpande del av arbetet. Det viktigaste inom deras hållbarhetsarbete är att ställa upp långsiktiga 

hållbarhetsmål för verksamheten. Vilket är en fråga som investerarna, intressenterna, kunderna samt	  

deras egna anställda är intresserade av. De mål som ställs revideras sedan löpande för att se till att	  

målsättningen ligger på rätt nivå. När de sedan tittar på sitt hållbarhetsarbete ur ett långsiktigt perspektiv 

tror de att deras hållbarhetsarbete leder till tjänade kronor och ören.	  

	  

4.2.3 SEB	  

SEB har arbetat med hållbarhet sedan de grundades 1856, genom att stötta företagen. I modern tid anser 

de att deras hållbarhetsarbete startade i mitten av 90-talet då de genomförde en stor miljösatsning med 

en utbildning för näst intill alla anställda. Under den utbildningen introducerades miljö i deras 

kreditpolicy. En person med titeln hållbarhetschef har funnits sedan 2008. Deras hållbarhetsrapport har 

utgivits sedan 2006. De använde sig av begreppet CSR tidigare men har nu valt att använda sig av 

begreppen sustainability och responsibility. Anledningen till detta val är att de anser att CSR inte 

inbegriper tillräckligt många element av hur de arbetar med hållbarhet, utan att det i Sverige endast är 

den sociala biten man tänker på.  

	  

Anledningen till när de arbetar med hållbarhet är om det finns en affärsnytta i det hela. Att det 

exempelvis finns risker och möjligheter både hos dem själva men också deras kunder gör att dessa risker 

på lång sikt kan vara ekonomiska positiva att åtgärda. Det är viktigt att de tar tillvara på dessa risker på 

bästa sätt. Utgångspunkten är deras affärer. Således är det viktigt för dem att de får in 

hållbarhetsfrågorna i alla affärsbeslut de gör, vilket ska leda till att de förhoppningsvis fattar långsiktigt 

kloka beslut. 

	  

Ekonomiskt	  ansvarstagande	  

De ser sitt ekonomiska ansvarstagande som deras största påverkan, i avgörandet av vad de väljer att 

finansiera och investera i. Det är viktigt för deras egna skull att genom att själva reducera sina risker 

genom att ha långvariga kunder som kan återbetala sina krediter. Långvariga kunder är vad de vill ha. 

 

De anser att det är viktigt för dem att tänka på hållbarhet när de investerar pengarna och förtroendet de 

fått av kunderna i fonder, både som finansiär och ägare. Produktmässigt erbjuder de kunderna etiska 

fonder, även kallade SRI-fonder. De är väl medvetna om att alla kunder inte vet om vad SRI betyder, 
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men de påpekar att det finns en tydlig beskrivning av vad dessa fonder inbegriper och vilka som är det, 

tyvärr så måste dock kunden själv göra ansatsen till att ta reda på det istället för att banken själva 

meddelar kunden. Således så framhävs det inte riktigt att de fonder som är hållbara, faktiskt är det. 

Dessa etiska fonder utgör ca 1.75% av det totala fondkapitalet. 

	  

En stor del av hela hållbarhetsarbetet som de gör är för att höja sin medvetenhet och kunskap inom 

området, framförallt för dem som arbetar gentemot kund. Om de som arbetar gentemot företagskunder 

bara så mycket som tar upp hållbarhet på mötena så hoppas de att företagen inser att SEB själva tycker 

det är viktigt och att de således själva börjar tycka att det är viktigt. Visar det sig att företaget arbetar 

med hållbarhet på ett framgångsrikt sätt så försöker SEB ta lärdom av deras kunskaper. 

 

Många kunder ser sina bankaffärer som en liten prioritet av livet, detta leder till att banken har ett stort 

kunskapsövertag gentemot kunden. Det ska vara lätt för kunden att ta del av all den kunskap som 

banken har ett erbjuda. 

 

Det stora jobbet är att se till att hela kapitalet förvaltas på ett okej sätt.	  

	  

Miljömässigt	  ansvarstagande	  

Som bank ser de inte sin miljöpåverkan som stor, men den finns där och de arbetar med det.  

De har två tydliga mål. Det första målet är att de ska minska sina koldioxidutsläpp mellan 2008-2015 

med 45 %, 2012 hade det minskats med 36 %. Vad de gör för att minska utsläppet är bland annat att 

minska antalet affärsresor, framförallt via flyg. Sedan vill de minska sin energiförbrukning, 

elförbrukning, pappersförbrukning och minska antalet tjänstebilar. 

Det andra målet är ambitionen att minska sin totala energiförbrukning. De använder sig av 

förhållandevis stor mängd förnyelsebar energi men det finns alltid något som tar den dåliga energin 

istället. Således ser de en minskning av energiförbrukning som ett bättre alternativ än att enbart använda 

sig av förnyelsebar.  

 

Miljö har funnits med i deras kreditpolitik sedan mitten av 90-talet. Utav ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt ansvarstagande ger miljömässigt ansvarstagande en väldigt tydlig ekonomisk koppling. Då 

exempelvis energi kostar, som de vill reducera, vilket i sin tur leder till en minskad kostnad och 

förbrukning. 
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Ytterligare en anledning till att de arbetar med miljömässigt ansvarstagande är rädslan för misskötsel. 

Skulle man sköta sin miljöpåverkan på ett dåligt sätt och att detta sedan uppdagas så kan de stå deras 

varumärke dyrt. 

	  

Socialt	  ansvarstagande	  

Socialt arbetar de väldigt mycket med att dela med sig av sin kunskap. De vill underlätta för alla sina 

kunder att ha koll på sin finansiella situation. Ett återkommande citat ur intervjun är: 

	  

                                                           ”Vi vill att kunden ska lyckas” 

 

Underlättande för kunderna förmedlas genom guider, informationstillgänglighet samt utbildningar för 

att både kunder och icke-kunder ska få bättre förståelse över sin privatekonomi. Dessa utbildningar hålls 

genom diverse seminarium. 

De samarbetar med skolan där de från tredje klass hjälper till att skapa utbildningsmaterial för att ge 

eleverna bättre kunskaper om verkliga livet, där pengar är en viktig del. Detta samarbete sträcker sig 

ända upp i gymnasienivå där de samarbetar med Ung företagsamhet. 

All denna utbildning och kunskapsdelning gör de för att kunden ska må bra på lång sikt. De menar att 

om samhället de opererar i mår bra så mår banken bra och om samhället de opererar i mår dåligt så mår 

banken dåligt. Således ligger det i deras intresse att utbilda samhället för att fatta bättre finansiella 

beslut. 

	  

De använder sig av något som de kallar negativ screening. Det är när de ser till så att de företagskunder 

de har följer de internationella normer och konventioner som finns för deras område, då anlitas externa 

analysföretag för att ta reda på om företaget i fråga följer normerna och konventionerna. Ligger ett 

företag precis på fel sida av gränsen tittar de på möjligheten att påverka företaget så att de tar sig till rätt 

sida om gränsen. 

	  

De menar att det på kort sikt är svårt att räkna på effekterna som socialt ansvarstagande utgör. Detta 

eftersom att exempelvis sämre anställningsvillkor är kortsiktigt ekonomiskt bättre. Medans det är 

långsiktigt sämre, därför är långsiktighet viktigt att komma ihåg. 

	  

Hållbarhet är viktigt för många anställda och många kunder då det är många kundgrupper som förväntar 

sig att de arbetar med hållbarhet. Till den stora mängden privatkunder kommuniceras inte 
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hållbarhetsarbetet ut specifikt. Det sker ingen bred kommunikation. De diskuterar dock hur de på ett 

vettigt sätt ska nå ut till privatkunderna. De som är intresserade och frågar har en massa information att 

hämta på bankens kontor och hemsida, de har en egen hemsida dedikerad till hållbarhet. 

I möten med företagskunder vill de att hållbarhet ska bli en del av den vanliga dialogen som sker och att 

de sedan med hjälp av varandras kunskaper kan kartlägga vad som fungerar väl inom hållbarhet. 

Internt vill de att sina anställda ska ha så goda kunskaper som möjligt inom hållbarhetsområdet. Arbetet 

förmedlas via deras intranät. Det finns frivilliga utbildningar som de anställda kan delta i samt 

workshops. De anställda måste ha ett aktivt eget intresse av att lära sig mer om hållbarhet, eller om en 

kund undrar något angående bankens hållbarhetsarbete och de inte sitter på informationen, är de tvungna 

att lära sig och sedan förklara för kund. 

	  

De skriver om allt sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida, men mängden gör det svårt att få en bra 

övergripande blick och de anser att de kan bli bättre på den punkten. 

De vet att det är bra att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete men däremot är det inte alltid så lätt då de 

inte ser det som trovärdigt när de själva berättar det, utan det ska snarare komma från en opartisk part. 

Sedan ska man visa hur man arbetar med hållbarhet genom hur man agerar och vad man gör, inte vad 

man säger att man gör. 

	  

De har inte siffror på att hållbarhet är finansiellt positivt, de är dock fullkomligt övertygade om att det är 

det. De hänvisar till studier som försökt påvisa sambandet mellan finansiellt positiva resultat och 

hållbarhet, dessa har till viss del påvisat sambandet men det finns ingen som tydligt och klart lyckats 

påvisa sambandet. 
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4.2.4 Resultat	  från	  enkäter	  

Nedan följer resultatet från enkätundersökningen. Den besvarades av totalt 136 personer under fem 

dagar. Y-axeln i figurerna beskriver antalet som valt respektive svarsalternativ. Utöver fråga 1 där 

respondentens bank identifierades har alla frågorna nedanstående bedömningskala som svarsalternativ, 

vilket är X-axeln på figurerna: 

 

Lite  1  2  3  4  5        Mycket 

	  

	  

 
Figur 2: Enkätfråga 1. Källa: Egen	  

 

Resultat: Olyckligtvis fanns det inga respondenter från SBAB, det är trots allt en ung bank när det 

kommer till privatkunder. Detta leder till att det inte finns någon möjlighet att veta hur SBAB:s kunder 

förhåller sig till SBAB:s hållbarhetsarbete. SEB:s kunder representerar 37.5% av totalen, medans 

Swedbanks kunder representerar de resterande 62.5%. 
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Figur 3: Enkätfråga 2. Källa: Egen.	  

Resultat: Både SEB:s och Swedbanks kunder anser att de kan lite om sin banks hållbarhetsarbete. 

Endast 8 % av SEB:s kunder ansåg att deras kunskaper låg på mellannivån eller högre, medan 

Swedbanks siffra är 34 % på samma punkt. Det som anmärkningsbart är dock att det hos SEB är 92 % 

som anser att deras kunskaper är på de två lägsta nivåerna och hos Swedbank är det 66 % på de två 

lägsta. 

 

 
Figur 4: Enkätfråga 3. Källa: Egen	  

Resultat: Här är det väldigt spridda skurar bland respondenterna. Kunderna som anser att bankernas 

arbete med hållbarhet är viktigt, dvs. nivå 4 och 5, ligger på ungefär 55 % hos SEB och 48 % hos 

Swedbank. Sedan är det anmärkningsvärt att 35 % av SEB:s kunder anser att hållbarhet inte alls är 
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viktigt för dem. 83.5% av Swedbanks kunder anser att det inte är oviktigt, nivå 3,4 och 5 att Swedbank 

arbetar med hållbarhet. 

 
Figur 5: Enkätfråga 4. Källa: Egen.	  

Resultat: Swedbanks kunder visar att de kan tänka sig att byta bank om Swedbank skulle visa sig arbeta 

ohållbart, nivå 4 och 5 utgör 48 % av respondenterna. 34 % av Swedbanks kunder la sig i mitten, vilka 

kan spilla över till nivå 4 och 5 och då skapa en betydligt högra siffra över de som är benägna att byta. 

Bland SEB:s kunder är det oerhört jämnt fördelade åsikter. 49 % av SEB:s kunder är dock inte benägna 

att byta bank, nivå 1 och 2, om SEB visar sig arbeta ohållbart. Utav de 49 % så är det 21.5% som inte 

alls är benägna att byta bank om SEB arbetar ohållbart. 

 

 
Figur 6: Enkätfråga 5. Källa: Egen.	  
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Resultat: Enbart 6 % av SEB:s kunder, nivå 4 och 5, anser att de är benägna att byta bank om en annan 

bank arbetar betydligt mer hållbart än SEB. 34 % utav Swedbanks kunder är obestämda, nivå 3, om en 

annan bank arbetar betydligt mer hållbart än Swedbank. Sedan är det 32 % av Swedbanks	  kunder som 

inte är benägna överhuvudtaget att byta bank för att en annan bank arbetar mer hållbart. 
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5 Analys	  

I detta kapitel analyseras de data och fakta som samlats in med hjälp av den teoretiska referensramen 
 

5.1 Swedbank	  

Swedbank använder inte begreppet CSR i sin verksamhet, det är viktigt att betona att de trots det, anser 

sig arbeta med CSR. Genom att de inte arbetar med begreppet CSR då det inte inbegriper allt som 

Swedbank vill att det ska inbegripa så tyder detta på att de arbetar efter den nyinstitutionella teorin. 

Detta eftersom att de tydligt arbetar med hållbarhet för att öka sin legitimitet hos kunden genom att 

tillfredsställa dennes värderingar, om de däremot använder sig av CSR så tillfredställer det inte kundens 

värderingar på samma sätt då det inte visar på allt det legitimitets skapande arbete som Swedbank gör. 

Detta förtydligar den nyinstitutionella teorin i och med att de endast arbetar med hållbarhet för att visa 

sig som legitima snarare än att göra en skillnad. 

 

De anser att ekonomiskt ansvarstagande, som både Carroll och Grankvist talar om, är deras viktigaste 

faktor att ta ansvar för. Det de anser är det viktigaste inom ekonomiskt ansvarstagande är att bedriva en 

ansvarsfull och måttful kreditgivning. Detta passar väl in på hur man enligt Grankvist idag ser på 

ekonomiskt ansvarstagande. Detta eftersom att denna ansvarsfulla och måttfula kreditgivning ska leda 

till att deras kunder ska kunna amortera sina lån, låna mer, återbetala mer, investera mer och inte gå i 

personlig konkurs. Detta i sin tur leder till att Swedbank tjänar mer pengar och det är därför de talar om: 

 

                                                 ”Vi mår bra om våra kunder mår bra” 

 

När de höjde insatsen till 25 % av lånet så genomförde de detta för att helt enkelt tjäna mera pengar. Att 

detta sedan inbegrep hållbarhet, genom ett ekonomiskt och socialt ansvarstagande för att inte låta kunder 

överbelåna sig, gjorde det hela till en win-win situation. 

 

En simpel beskrivning är att banker tjänar mer pengar desto mer folk lånar men dessa lån måste det 

betalas ränta samt amorteras på. Därför är det inte bra för bankerna om kunderna tar för stora lån, och 

hjälper bankerna sina kunder att investera smart i mer eller mindre vilken bemärkelse som helst leder 

detta till att de kunderna sedan har mer pengar att låna med, investera med etc. 

 

De erbjuder SRI-fonder för sina kunder att investera i. Dock måste kunderna vara aktiva och själva ta 

reda på vad en SRI-fond är, vilket kan te sig problematiskt med kunders inte alltför höga intresse för 
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hållbarhet (se enkät avsnittet nedan). Swedbank arbetar med etiska fonder som grundar sig på att de 

använder sig av en screeningsprocess, vilket är negativ screening. Problematiken blir dock att negativ 

screening handlar om värderingarna i kulturen där fonden finns och att dessa kan uppfattas annorlunda i 

den svenska kulturen.  

 

I den miljömässiga aspekten, som Grankvist talar om, arbetar de med att minska sina koldioxidutsläpp 

och sin energiförbrukning. Vilket kan ses som relativt grundläggande.  

Hållbarhetsanalysen de genomför efter en viss gräns av kreditgivning till företag kan kopplas till det 

etiska ansvarstagande som Carroll talar om. Det skulle inte kännas rätt att låna ut pengar till ett företag 

vars exempelvis byggnad kan förstöras. Detta handlar också om att Swedbank mår bra om kunderna mår 

bra. När ett företag vill låna pengar till att bygga en fastighet, är det för sin verksamhets skull, skulle 

denna sedan förstöras kan verksamheten hotas och således återbetalningen och amorteringen därmed 

vilket gör att varken Swedbank eller kunden i slutändan mår bra. Det är ännu en gång en win-win 

situation som eftersökes.  

 

Att Swedbank vill ingå i Dow Jones sustainability index kan ses som ett filantropiskt ansvarstagande, 

toppen av Carrolls pyramid, det är förmodligen väldigt få kunder (se enkät avsnittet nedan) som anser 

att Swedbank måste ingå i indexet, utan det är bara någonting extra som gör att de framstår som en bra 

samhällsaktör. Även här är det en win-win situation då ett medlemskap i indexet öppnar upp för 

investerare med väldigt mycket pengar samt att Swedbank själva arbetar väldigt hållbart, något som 

indexet kräver. 

 

Grankvist pratar under avsnittet, socialt ansvarstagande, om hur viktigt det är att hålla de anställda 

nöjda. Detta gör Swedbank genom att aktivt diskutera mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor på 

arbetsplatsen samt låta de anställda delta i utbildningar om hållbarhet och annat. 

 

Utöver anledningen till att de inte använder sig av begreppet CSR så kan inte den nyinstitutionella teorin 

appliceras på Swedbank då avgörandet i huruvida de åtar sig att arbeta hållbart inom ett område, kräver 

att det leder till tjänade kronor snarare än att öka sin legitimitet hos kunden, även om mycket av deras 

hållbarhetsarbete inbegriper både tjänade kronor och ökad legitimitet så hade Swedbank aldrig 

genomfört hållbarhetsarbetet med enbart ökad legitimitet som resultat. Detta är vad som framkom av 

intervjun, det talades aldrig något om att ge en positiv bild av banken medialt genom hållbarhetsarbetet.  
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5.1.1 Enkäter	  

66 % av Swedbank respondenterna ansåg att deras kunskaper om Swedbanks hållbarhetsarbete låg på de 

två lägsta nivåerna. Detta är inte positivt när de själva ser hållbarhetsarbetet som en självklarhet. Detta 

är däremot inte förvånande då faktumet är att de inte medvetet riktar hållbarhetsinformation till 

kunderna, utan att kunderna istället får ta reda Swedbanks hållbarhetsarbete själva. 

83.5% av respondenterna anser att det inte är oviktigt att de arbetar med hållbarhet, vilket är positivt 

eftersom de ser sitt hållbarhetsarbete, som nyligen nämnt, som en självklarhet. På fråga 4 och 5 i 

enkäten visar kunderna att de inte accepterar att Swedbank arbetar ohållbart, vore fallet att de arbetar 

ohållbart så är kunderna benägna att byta bank. Om situationen istället vore att en annan bank visar sig 

arbeta betydligt mer hållbart än Swedbank är kunderna däremot inte benägna till att byta bank. Detta är 

ett bevis på det legala ansvarstagandet och filantropiska ansvarstagandet i Carrolls pyramid. Det är 

viktigt för kunderna att Swedbank upprätthåller det sociala kontraktet de har med samhället, att de 

således inte arbetar ohållbart. Om det skulle visa sig att en annan bank arbetar betydligt mer hållbart, 

medans Swedbank arbetar hållbart, är det inte av intresse för kunderna att byta bank. Detta tyder på att 

det filantropiska ansvarstagandet inte lockar Swedbanks kunder till att byta bank, därför är det inte 

viktigt för dem. 

 

5.2 SBAB	  

SBAB använder sig inte av begreppet CSR. Detta är på grund utav att de tagit lärdom av att CSR nämns 

allt mindre i mediekanaler och att de således inte har möjlighet att nå ut till kunderna med vad ett CSR-

arbete innebär på ett önskvärt sätt, istället använder de sig av begreppet hållbart företagande. De anser 

däremot att de arbetar med ämnena som CSR inbegriper. SBAB gav ett tydligt intryck av att de arbetar 

med hållbarhet för att öka sin legitimitet genom den nyinstitutionella teorin. Framförallt eftersom att de 

vill använda det begrepp som bäst påverkar kunden, vilket enligt dem inte är CSR. Anledningen till att 

de arbetar med hållbarhet är för att utveckla sitt varumärke, att således öka sin legitimitet. Det är inte för 

att göra en skillnad. 

 

De anser att sitt ekonomiska ansvarstagande, som Grankvist pratar om, är det viktigaste ansvarsområdet. 

Här lägger de vikt vid att upprätthålla en ansvarsfull och sund kreditprövning och kreditgivning 

gentemot sina kunder. Trots att de är ägda av svenska staten vill de självklart tjäna pengar på sin 

kreditgivning. Således vill de låna ut en korrekt mängd och inte för lite eller för mycket, då kunderna 

ska amortera, återbetala mer, investera mer och inte gå i personlig konkurs.  
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I och med att de är en ung bank har fokusen än så änge legat på att utveckla ett tydligt och enkelt 

bankerbjudande. Därför har de ännu inte erbjudit kunderna någon möjlighet att investera hållbart. Med 

andra ord används varken SRI-fonder eller screening hos SBAB. 

 

De ser på sitt hållbarhetsarbete som en skyldighet och möjlighet. Skyldigheten är att ta ansvar för 

ämnena som CSR, enligt Grankvist, inbegriper; ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Medans 

möjligheten innefattar Carrolls pyramids filantropiska ansvarstagande, där de vill utveckla sitt 

varumärke genom att betona mervärdena de skapar med sitt hållbarhetsarbete.  

 

Grankvist nämner den miljömässiga aspekten när han beskriver CSR. SBAB ger intrycket av att arbeta 

väldigt futuristiskt inom det ämnet. De bedriver en affärsverksamhet utan kontorsnät vilket gör att deras 

energiförbrukning är väldigt låg. De vill minska sina koldioxidutsläpp genom att dra ner på sina 

affärsrelaterade resor, tåg och flyg. De har gjort detta genom att istället använda sig av ett system för 

videokonferenser, de använder det väldigt frekvent då det fungerat bra, vilket har lätt till en stor 

minskning av affärsresor. Att utnyttja den moderna teknologin som finns att tillgå kanske inte är 

futuristiskt i sig utan snarare modernt och att de som inte utnyttjar modern teknologi arbetar med 

utdaterade metoder. 

 

De arbetar med det sociala ansvarstagandet för att skapa en bra företagskultur som Grankvist talar om 

inom CSR. De gör detta genom att de använder sig av sitt råd, rådet för hållbart företagande, som 

innehåller personer från väldigt många avdelningar på företaget, detta för att besluten som fattas ska 

sprida sig överallt i företaget. Deras sociala ansvarstagande gäller också deras arbete med jämställdhets 

och mångfaldhetsfrågor på arbetsplatsen, som noga revideras. 

 

5.3 SEB	  

De använde sig tidigare av begreppet CSR men har nu valt att använda sig av sustainability och 

responsibility. Då det inte inbegriper tillräckligt många element av deras hållbarhetsarbete. 

 

SEB är väldigt klara på att det är win-win situationer som de eftersöker i sitt hållbarhetsarbete, det ska 

finnas en affärsnytta i allt de gör. Detta leder till att de inte arbetar utifrån den nyinstitutionella teorin 

utan söker en ekonomisk vinst istället för en ökad legitimitet i sitt hållbarhetsarbete, trots att de ofta kan 

gå hand i hand. Det SEB däremot söker är en bekräftad ekonomisk positiv påverkan och inte en lång 

kedjereaktion som legitimitet kontra illegitimitet kan leda till innan det ger en ekonomisk effekt. Att de 
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däremot valt att använda sig av sustainability och responsibility istället för CSR, då de anser att CSR 

inte inbegriper tillräckligt många element av deras hållbarhetsarbete är ett tecken på att de trots allt 

använder sig av den nyinstitutionella teorin för att skapa legitimitet i det avseendet.  

 

Ekonomiskt ansvarstagande, det Grankvist talar om, anser de är deras största påverkan. Denna påverkan 

anser de sig ha genom avgörandet i vad de finansierar och investerar i. De pratar om risk reducering, ett 

exempel på risk reducering inom ekonomiskt ansvarstagande är deras kreditgivning. Genom att arbeta 

förebyggande med att reducera risker, genom att exempelvis ta ansvar över sin kreditgivning, dvs. att 

inte låna ut pengar till en person eller företag som inte kan betala tillbaka det. Med denna risk 

reducering skapar de långvariga kunder. Det är långvariga kunder de vill ha vilket gör att det är 

långsiktiga beslut de fattar. Detta passar också in under det ekonomiska ansvarstagandet i Carrolls 

pyramid.  

 

De har ett utbud av etiska fonder. Där använder de sig av negativ screening på det viset att de anlitar ett 

externt analysföretag för att noga titta på om det företag de investerar i eller som de planerar att börja 

investera i, följer de internationella normer och konventioner som finns inom området. Deras 

screeningprocess genomförs för att reducera risken på SEB:s sida så att deras fonder innehåller det som 

utlovas. 

Bland dessa etiska fonder erbjuder de kunderna att investera i SRI-fonder. Det är upp till kunden själv 

att ta reda på vad en SRI-fond är samt vad SEB:s SRI-fonder innehåller.  

 

Ytterligare en del av deras ekonomiska ansvarstagande som kan kopplas till både Grankvist och Carrolls 

pyramid är att de försöker ta upp hållbarhet på sina möten med företagskunder, för att få företagen att 

inse hur viktigt det är med hållbarhet och att de sedan själva ska börja arbeta med det. Visar det sig att 

företagskunden arbetar framgångsrikt med hållbarhetsarbetet så försöker SEB dra lärdom av detta. 

Sedan upprepas situationen med ett annat företag, där SEB eventuellt kan genomföra mötet med bättre 

kunskaper inom området på grund utav lärdomen de dragit av det framgångsrika företaget. 

 

De arbetar med etiskt ansvarstagande, Carrolls pyramid, genom att inte utnyttja sitt kunskapsövertag. De 

menar att många kunder ser sina bankaffärer som en liten del av livet och att SEB således har ett stort 

kunskapsövertag gentemot sina kunder. Att inte utnyttja detta blir direkt att de inte utnyttjar sina kunder, 

vilket i sin tur ger en större chans till att de får de långvariga kunder som de tidigare nämnt att de strävar 

efter att ha. Eftersom att en utnyttjad kund med största sannolikhet inte är en nöjd och långvarig kund. 

Vilket i sin tur leder till att de själva är mer lönsamma, med andra ord, en win-win situation. 
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De talar likväl som Grankvist om det miljömässiga ansvarstagandet. Här betonar de att de som bank inte 

har den största miljöpåverkan men att de arbetar med att reducera sitt koldioxidutsläpp och minska sin 

energiförbrukning. De väljer också att se sitt miljömässiga ansvarstagande och sin miljömässiga 

påverkan som en ekonomisk faktor. Eftersom att mycket av deras miljöarbete som bank handlar om att 

minska förbrukningen av el, papper, koldioxid etc. leder det till sparade kronor, en win-win situation för 

miljön och SEB. 

En till anledning till deras arbete med miljömässigt ansvarstagande är rädslan för att bryta det sociala 

kontraktet som Carroll talar om, dvs. att de missköter sig och att det uppdagas negativt i media. Att 

uppdagas negativt i media skulle enligt den nyinstitutionella teorin minska bankens legitimitet. 

 

De vill som tidigare nämnt ha långvariga kunder, i och med att de eftersträvar detta så vill de självklart 

att kunderna ska lyckas med sin privatekonomi, annars vore det ingen bra kund. För att kunderna då ska 

lyckas använder de sig av socialt ansvarstagande, som Grankvist talar om. Detta är allt från att 

underlätta informationstillgängligheten för kunderna och erbjuda utbildningar i privatekonomi, gratis, 

till att hjälpa skolverket med utbildning redan från årskurs tre i grundskolan inom privatekonomi. 

 

5.3.1 Enkäter	  

Det är oerhört anmärkningsvärt att 92 % av respondenterna anser att de inte kan mycket om bankens 

hållbarhetsarbete. Under intervjun berättade de att de inte riktar någon som helst information om sitt 

hållbarhetsarbete direkt till kunderna, vilket är en orsak till resultatet. 

 

Hälften av respondenterna anser att det inte är oviktigt att SEB arbetar med hållbarhet, samtidigt är det 

35 % som anser att det inte alls är viktigt att de arbetar med hållbarhet, det är nästan två helt 

oliktyckande sidor bland kunderna. Att knappa hälften av deras kunder anser att hållbarhet inte är 

oviktigt tyder på att den ökade legitimiteten som ett arbete utifrån den nyinstitutionella teorin innebär är 

knapp. 

 

Det är sedan väldigt jämnt fördelade svar på frågan hur benägna de är att byta bank om SEB arbetar 

ohållbart. Det är mycket underligt hur det kan vara 35 % av kunderna som anser att det inte alls är 

viktigt att SEB arbetar med hållbarhet och samtidigt endast kan vara 21.5% som inte alls är benägna att 

byta bank om de visar sig ohållbart. Det logiska resonemanget bland respondenterna bör här vara att om 
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man inte har något som helst intresse för att banken arbetar hållbart, så bör man inte häller vara benägen 

att byta om det skulle visa sig att banken arbetar ohållbart.  

 

Endast 6 % av respondenterna är benägna att byta bank om en annan bank skulle visa sig arbeta 

betydligt mer hållbart. Således är det filantropiska ansvarstagande som Carroll talar om, inget som är av 

vikt för SEB:s kunder. 
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6 Diskussion	  och	  slutsats	  

När Souto talar om hur CSR vuxit fram något enormt inom bankbranschen de senaste åren har han 

enligt denna studie fel. Kanske är det bara svenska banker, som de tre deltagande in denna studie, som 

valt att lämna CSR begreppet bakom sig. Däremot håller alla tre bankerna med om att de arbetar med 

CSR men helt enkelt inte använder sig av begreppet. Detta kan vara tecken på att CSR:s glansdagar är 

över, det ses som ett utdaterat begrepp som gärna byts ut mot nya som ger en bättre helhetsbild över 

bankerna och således en bättre legitimitet. När Svenska bankföreningen påstår att svenska banker 

kommit långt i sitt CSR-arbete kanske det gör att de kommit så pass långt att de inte längre tycker att 

begreppet CSR är tillräckligt för det arbete de betecknar som hållbarhet. 

 

Deng menar att det etiska blir en allt större faktor i en konsuments köpbeslut medan Webb, Mohr och 

Harris anser att det inte alls är på det viset. Swedbanks kunder visade att det är viktigt för dem att 

Swedbank inte arbetar ohållbart, medans SEB:s kunder var mer splittrade (figur 5). Dongyoung och Ki-

Hoon påstod att kunderna handlar betydligt mindre etiskt än vad de själva vill, varken Swedbanks eller 

SEB:s kunder visar något intresse av att byta bank om det visar sig att ett betydligt mer hållbart 

alternativ uppstår (figur 6) samt att de också upplever sig kunna lite om sin banks hållbarhetsarbete. 

Detta visar på att de inte handlar etiskt då de varken är kunniga i ämnet, vilket är både bankernas och 

kundernas ansvar, eller är redo att visa misstycke med sin banks hållbarhetsarbete. De tänker således 

inte etiskt. 

 

Problemformuleringen: Hur arbetar svenska banker med CSR och hur relaterar och 

påverkas deras kunder utav detta arbete? 
 

Det är underligt hur lite kunderna relaterar till och påverkas av bankernas CSR-arbete. Ett mer aktivt 

ställningstagande och visande av intresse inom ämnet skulle garanterat leda till att bankerna spenderar 

ännu mer pengar på sitt CSR-arbete, eftersom att de gör det för kundernas skull, då de vill tjäna pengar. 

Ett visat intresse leder till att bankerna tar det i åtanke och ser att det är lönsamt då det kan locka kunder. 

Studien visar att kundernas kunskaper om sin banks hållbarhetsarbete (figur 3) samt hur redo kunderna 

är att visa ett eventuellt missnöje (figur 5 & 6) är avsevärt mycket lägre än hur viktigt bankernas 

hållbarhetsarbete är för dem (figur 4). De bör därför se till att vara mer kunniga och redo att visa ett 

eventuellt missnöje, än vad de faktiskt är idag.  
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Svenska bankerna skriver hållbarhetsrapporter, vilka kan klassas som stora dokument, om sitt CSR 

arbete. De arbetar alla tre med de ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagandet.  

Inom det miljömässiga ansvarstagandet är skillnaderna minst, här är de alla överens om att de som bank 

har begränsade möjligheter att göra åtgärder. Att minska sitt koldioxidutsläpp och energiförbrukning får 

ses som grundstenarna. Inom det sociala ansvarstagandet sker det mest skillnader bankerna emellan. 

Både Swedbank och SEB genomför förvisso utbildningar till privatpersoner i privatekonomi men annars 

är det många skillnader bankerna emellan. SBAB:s sociala ansvarstagande är endast internt, detta visar 

att de är en betydligt mindre bank än SEB och Swedbank, men detta behöver inte vara ett hinder. Med 

sin minskning i affärsrelaterade resor samt att de inte har ett kontorsnät och användandet av modern 

teknologi så ligger de absolut längst fram i arbetet med miljömässigt ansvarstagande. 

De ser allihop sitt ekonomiska ansvarstagande som det viktigaste, SEB och Swedbank erbjuder diverse 

fonder i sitt produktutbud för att låta kunderna själva ha möjlighet att ta ett ansvar. Men det de alla tre 

har gemensamt, och som de ser som det allra viktigaste de gör inom CSR, är arbetet med en ansvarsfull 

kreditgivning, kunderna ska må bra. I och med att de beskriver detta med ”mår kunderna bra så mår 

banken bra” samt ”mår kunderna dåligt så mår banken dåligt” så ger det intrycket av att bankerna med 

den verksamhet de i dagsläget bedriver, är en utmärk bransch med CSR-ögon sett. Bankernas mål med 

sin verksamhet är självfallet att tjäna pengar, således vill de tjäna pengar på sitt CSR-arbete, annars 

skulle det inte utövas eftersom att CSR trots allt är frivilligt. Om kunderna visar på ett ökande intresse 

av bankernas hållbarhetsarbete så ökar det legitimiteten i CSR-arbetet, legitimiteten är det som styr hur 

mycket resurser bankerna spenderar på CSR-arbetet eftersom att CSR är en insitutionaliserad teori och 

vars frivilliga regler måste upprätthållas i förhållande till det missnöje som kunderna annars kan visa, 

resurserna som spenderas ska täcka upp så att banken uppnår legitimitet och inte illegitimitet. 

Legitimitet är något alla bankerna uppnår, däremot är det osäkert i hur stor utsträckning de efterföljer de 

policys de satt upp eller om de endast är tomma ord. 

 

I många fall för företag i alla möjliga branscher så handlar deras företagande om att skapa en ”win” för 

företaget själva, dvs. ett de gör en affärsvinst. En ”win-win” situation är positiv för deras moral och etik 

men en ”win” är alltid viktigast. Bankerna skulle inte arbeta med CSR om det inte gav dem en ”win” 

men det som gör CSR så pass oerhört bra för kunderna är att CSR aldrig kan skapa enbart en ”win” utan 

det alltid skapas en ”win-win”. Eftersom att CSR i slutändan handlar om att ha kunderna och samhället i 

åtanke.  

 

Alla de tre bankernas resonerade kan ses som denna kedjereaktion: ”mår kunderna bra så mår banken 

bra” vilket i sin tur leder till att söka efter ”win-win” möjligheter som i sin tur leder till CSR. 
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6.1 Metod	  och	  Källkritik	  

Som tidigare nämnt i avsnitt 2.3.4 har jag valt att bland annat titta källkritiskt efter de kriterier som 

Eriksson & Wiedersheim-Paul beskriver. Det första kriteriet är Samtidskravet där man tittar på hur väl 

tidpunkten för källans uppkomst är daterad, källorna som använts i denna studie är alla väl daterade. 

Med Tendenskritik tittar man på vilka egen intressen de intervjuade har i frågan. Ett bra exempel på 

detta är hur de intervjuade har svarat på frågan angående om de anser att deras arbete med hållbarhet är 

lönsamt, skulle de svara nej på den frågan betyder det att deras arbete inte är bra, därför kan de svarat ja 

på detta enbart för deras eget intresse att visa på att deras arbete är viktigt. Beroendekritik är huruvida 

källorna är beroende av varandra, om exempelvis de intervjuade hänvisar till information som 

härstammar från samma källa. Svaren och termerna som gavs under intervjuerna med Swedbank och 

SEB var i viss mån väldigt lika, de kan således genomgått samma utbildning för att vidga sina 

kunskaper inom ämnet och lära sig nya termer och begrepp. Äkthet handlar i sin tur väldigt mycket om 

ordet i sig, hur äkta källan är, internetkällor är de vanligaste att ha i åtanke och vara extra kritisk mot 

här.75 

 

Informationen och svaren som gavs under intervjuerna kan ha påverkats av att de på förhand tagit del av 

vilka ämnen som skulle komma att beröras. Således kan de sedan förberett sina kunskaper och svarat 

annorlunda inom dessa områden. Detta kan sedan ha lett till att deras svar inte speglar den verkliga 

verksamheten och kan ha givit fel intryck. Det som talar emot detta är att alla de tre intervjuade är vana 

vid att bli intervjuade för studier då de fungerar som talespersoner inom ämnet hållbarhet på respektive 

bank. I och med att de fungerar som talespersoner för sin bank kan de också ge en alldeles för personlig 

bild av bankens hållbarhetsarbete. Detta är på grund utav att det alltid är de som blir intervjuade och att 

det således skulle kunna varit av intresse att intervjua andra inom samma avdelning för att ge en mer 

verklig bild av banken. 

 

Dagstidningar har använts mer än planerat, dessa artiklar är dock skrivna utav sakkunniga personer med 

lång yrkeserfarenhet. Däremot finns det fortfarande en risk för att tidningen i fråga inte lämnat texten 

oredigerad. 

 

Kritiken av denna studies metod bör framförallt riktas mot den enkätundersökningen som genomförts 

med 136 respondenter. Anledningen till att kritiken bör riktas mot enkätundersökningen är på grund av 

avsaknaden av SBAB, det låga respondentantalet samt den korta tidsperioden som den genomfördes 

                                                
75 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid 150 ff.  
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under. Detta ledde till att validiteten hos enkätundersökningen är låg. Det är däremot viktigt att betona 

att de semistrukturerade intervjuerna har skett på ett väldigt bra sätt. Alla de intervjuade personerna på 

respektive bank var av den mest önskvärda rangen och hade således väldigt bra arbetsuppgifter, 

kunskaper och erfarenhet inom hållbart företagande.  

De semistrukturerade intervjuerna inbegrep en bättre validitet än enkätundersökningen, vilket gör det 

lätt att fokusera på de data som framkom ur intervjuerna snarare än ur undersökningen. Det är viktigt att 

betona att även om det har skett till en viss del så är det inget som jag har gjort medvetet, utan en sådan 

fördelning har skapats av skillnaderna i bra data som insamlats. Enkätundersökningen har fått fram 

intressant och relevant data om kundernas inställning till CSR, problemet med det är som tidigare nämnt 

att SBAB inte har några respondenter, detta är däremot representativt för populationen. Detta eftersom 

att skillnaderna i respondentantal bankerna emellan representerar skillnaden i mängden privatkunder 

bankerna emellan. Även om det är representativt ur det avseendet så är det ändå aldrig representativt 

med 0 respondenter från ett företag. Däremot ser jag enkätundersökningens reliabilitet så mycket bra på 

grund av detta, replikerbarheten är hög. 

 

Det är där paradoxen med en enkätundersökning av företag i dessa storleksskillnader finns. De 136 som 

besvarade enkäten är en låg siffra och det önskvärda hade varit ungefär 200 personer. Då hade 

möjligheten åtminstone ökat för att enkäten hade besvarats av SBAB kunder. När dessa 

storleksskillnader företagen emellan finns så leder det till att ett visst respondentantal inte behöver säga 

speciellt mycket. Om undersökningen hade genomförts med 200 respondenter så är det fortfarande 

ingen garanti för att SBAB:s kunder deltar i den. I och med att dessa skillnader finns och att garantier 

inte finns så hade ett alternativ varit att enbart genomföra undersökningen inne på bankernas kontor, att 

aktivt uppsöka kunderna, då hade undersökningen avgränsats till personer som besöker bankkontor. 

Detta är något som jag blev rådgiven till tidigare men där jag gjorde bedömningen att det är en för hård 

avgränsning att dra, i och med att många gör bank ärenden via internettjänster så skulle detta 

tillvägagångssätt skapa en hög snittålder bland respondenterna. 

 

6.2 Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Alla bankerna har rört sig ifrån begreppet CSR, ett förslag till vidare forskning vore att övergå till 

begreppet Hållbarhet för att hantera språket bättre och göra sig bättre förstådd.  

Urvalet är som nämnts också begränsat och det vore önskvärt att se ett större urval. I och med att ingen 

respondent från SBAB framkom är det inte optimalt att genomföra vidare forskning med SBAB 

tillsammans med SEB och Swedbank, en större bank vore att önska om en enkätundersökning 
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genomförs. Samt att den genomförs i andra delar av landet. 
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Bilagor	  

Bilaga 1 är  intervjumallen. Bilaga 2 är enkäten. 

Bilaga	  1	  

- Kan du presentera dig själv lite grann? (titel, erfarenhet etc.) 

 

- Har du koll på vad CSR är? (dubbel kolla) 

 

- Hur länge har ni arbetat med CSR? 

 

- Hur tar ni ett ekonomiskt ansvarstagande? 

 

- Hur tar ni ett miljömässigt ansvarstagande? 

 

- Hur tar ni ett socialt ansvarstagande? 

 

- Varför arbetar ni med CSR? 

 

- Hur förmedlar ni ert CSR-arbete till kunderna/kundgrupperna samt internt inom företaget? 

 

- Tror ni att CSR leder till finansiellt positiva resultat? (att ni får in mer pengar pga. ert CSR arbete än 

vad ni spenderar på det) 
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Bilaga	  2	  

Hållbarhetsundersökning 
Denna enkät handlar om hur du som bankkund ser på och uppfattar din banks hållbarhetsarbete. Dvs. 

hur de arbetar med miljömässigt ansvarstagande, ekonomiskt ansvarstagande samt socialt 

ansvarstagande. Kryssa i/Ringa in det alternativ som passar in bäst på dig. 

 

1.Vilken huvudbank (exempelvis där din lös sätts in) använder du? 

SEB ☐ 
 
SBAB ☐ 
 
Swedbank ☐ 
 
Nordea ☐ 
 
Handelsbanken ☐ 
 
Skandiabanken ☐ 
 
Annan ☐ 
 
 
2. Hur mycket upplever du att du vet om din banks hållbarhetsarbete? 

 

Lite 1 2 3 4 5 Mycket 

 

3. Hur viktigt är det för dig att din bank arbetar hållbart? 

 

Lite 1 2 3 4 5 Mycket 

 

4. Hur benägen är du att byta bank om din nuvarande bank arbetar ohållbart? 

 

Lite 1 2 3 4 5 Mycket 

 

5. Hur benägen är du att byta bank för att en annan bank arbetar betydligt mer hållbart än din nuvarande 

bank? 

 

Lite 1 2 3 4 5 Mycket 


