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Sammandrag: 
 
I denna studie har vi valt att undersöka vad de svenska storbankerna presenterar för 
motiv till sitt hållbarhetsarbete, samt huruvida motiven har förändrats sedan innan den 
senaste finanskrisen. Denna studie undersöker om det bara är bankernas CSR-
aktiviteter som har förändrats eller om detta även gäller för motiven till arbetet med 
CSR. För att undersöka detta har en kvalitativ fallstudie genomförts med hjälp av 
intervjuer på samtliga svenska storbanker, en intervju på Svenska Bankföreningen 
samt granskning av bankernas hållbarhetsrapporter från 2007 och 2012. Den slutsats 
som kan dras är att huvudmotiv till CSR-arbetet på alla storbanker är långsiktig 
lönsamhet tillsammans med förtroende från kunder och medarbetare. Studien visar att 
motiven till CSR inte har förändrats men att det tillkommit motiv sedan krisen. 
Samtidigt har ambitionen och medvetenheten kring CSR har ökat.  
 
Nyckelord: CSR, Hållbarhetsarbete, Motiv, Intressenter, Finanskrisen, Svenska 
storbanker, Legitimitet.  
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

 

”Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt 

engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets 

relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och 

lönsamheten.” (CSR Sweden). 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett aktuellt och omdebatterat ämne - det 

råder ingen tvekan om. Media talar dagligen om företags ansvar gentemot samhället 

(SvD A, 2009) och det ställs allt högre krav på att företag redovisar sitt arbete kring 

ämnet (SvD B, 2008). Under de senaste 20 åren har CSR blivit en viktig del i 

samhället (Göthberg, 2011), och det är snarare en nödvändighet än ett val att applicera 

konceptet på sin verksamhet. Olika branscher påverkar samhället på olika vis, och 

därför anpassas även CSR-arbetet för att passa respektive verksamhet. En bransch 

som påverkar och berör alla är bankbranschen. På ett eller annat sätt behöver alla 

människor komma i kontakt med banker, oavsett om det gäller lån, sparande eller 

löneinsättningar. Idag bedriver samtliga svenska storbanker ett omfattande 

hållbarhetsarbete, någon som tagit fart under de senaste åren.  
 

I slutet av 2008 tog den senaste finanskrisen fart då den amerikanska 

investmentbanken Lehman Brothers försattes i konkurs (Sydsvenskan: Lehman 

Brothers, 2009). Sverige gick inte helt oberört ur krisen, och det blev betydligt dyrare 

att låna pengar i Sverige jämfört med tidigare år (DN A, 2008). I och med att det 

svenska bankväsendet påverkades på många plan, är det intressant att undersöka om 

även CSR-arbetet har påverkats av finanskrisen. Med anledning av detta vill vi 

undersöka vad de svenska storbankerna presenterar för motiv till sitt CSR-arbete idag, 

ett par år efter krisen, och samtidigt jämföra dem med de motiv som fanns år 2007, 

det vill säga året innan krisen började.  
 

Då vi vill undersöka hur det ser ut idag blir år 2012 representativt i och med att 

rapporterna för år 2013 inte är färdigställda. De flesta bankerna började rapportera sitt 
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arbete med CSR under början av 2000-talet. Vi har därför valt att jämföra dagens 

motiv med de som fanns år 2007 eftersom det är representativt för tiden före krisen.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka motiv bankerna har för sitt arbete med 

CSR samt huruvida det har skett en förändring av motiven sedan den senaste 

finanskrisen. Idag tar banker ett större samhällsansvar och alltfler banker väljer idag 

att redovisa sitt arbete med CSR. Frågan vi kan ställa oss är om motiven till detta 

arbete har ändrats under de senaste åren eller om deras motiv fortfarande är desamma 

trots den ökade aktiviteten kring arbetet. Därför är det intressant att se vad som 

motiverar de svenska storbankerna idag, och vad som motiverade dem 2007. En 

jämförelse av dessa ger oss sedan svar på huruvida motiven har förändrats eller ej.  
 

Frågeställningar: 

 

F1. Vad redovisar de svenska storbankerna som sina främsta motiv för sitt arbete 

med CSR idag? 

F2. Har dessa motiv ändrats sedan före finanskrisen 2008?  
 

1.3. Disposition 

I nästa del presenteras tidigare forskning som gjorts inom det område vi avser att 

undersöka. Tillsammans med denna forskning presenteras det teoretiska ramverk som 

kommer ligga till grund för analys av den data vi samlat in. Därefter presenterar vår 

bakgrund vad CSR-arbete är och hur den senaste finanskrisen uppkom. I samma 

avsnitt presenteras bakgrundsinformation om de svenska storbankerna tillsammans 

med ett stycke om Svenska Bankföreningen och dess arbete. Efter detta avsnitt följer 

en beskrivning av vår metod och hur vi har gått till väga för att genomföra studien, 

följt av den data vi fått fram genom vår undersökning. Därefter analyseras 

informationen, följt av vår slutsats. Vidare presenterar vi begränsningar med studien 

och förslag på fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med vår referenslista.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning inom vårt område. Här presenteras 

tidigare studier och vad dessa forskare kommit fram till följt av det teoretiska 

ramverk som ligger till grund för analys av den data vi funnit.  

2.1 Litteraturöversikt 

2.1.1. Bakgrund CSR 

Corporate Social Responsibility är ett relativt nytt begrepp, men liknande det har 

funnits tendenser till denna typ arbete sedan 1800-talet under den industriella 

revolutionen. Då handlade diskussionen främst om företagens etik av social karaktär. 

Den huvudsakliga tanken bakom CSR-arbete var att få en klar syn på handelns makt 

och dess sätt att påverka befolkningen, debatterna dominerades av huruvida företagen 

skulle ägna sig åt välgörenhet eller inte (Mörth och Sahlin, 2006). Liknande tankesätt 

låg till grund för den diskussion om CSR som tog fart i mitten på 1900-talet, och 

under den senare halvan av det århundradet skedde ett skift i tankarna kring CSR 

(Bexell, 1974). Begreppet CSR myntades redan på femtiotalet (Banerjee, 2008), men 

det finns ännu ingen tydlig definition på CSR och en debatt kring vad aktivt 

hållbarhetsarbete verkligen innebär är fortfarande aktuell. En vanlig beskrivning av 

begreppet är dock ”ett ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning som omfattar 

frågor om mänskliga rättigheter, miljö och sociala rättigheter” (Magnusson, 2003 s. 

135).  

 

2.1.2. Motiv till CSR-arbete 

Mankelow (2007) har gjort en studie gällande motiven bakom företags drivande 

attityd till CSR. Studien visar att det finns många olika motiv till arbetet där några av 

de främsta motiven i denna studie är långsiktig överlevnad, vinstmaximering, 

samhällets behov, förstärkning av företagets image och kundlojalitet (Mankelow, 

2007). År 2011 genomförde revisions- och konsultföretaget Grant Thornton en 

undersökning gällande de främsta motiven till arbete med CSR. Undersökningen 

genomfördes i 39 olika ekonomier och över 11 000 företag valde att medverka (Grant 

Thornton, 2011, s. 18). En liknande undersökning genomfördes av samma företag 

2008, där över 7 800 företag undersöktes i 34 olika ekonomier (Grant Thornton, 2008, 

s. 16). Enligt 2011 års undersökning kvarstår fortfarande samma huvudfaktorer som 



!

 4 

tre år tidigare, nämligen att kontrollera kostnader, bygga sitt varumärke samt attrahera 

och behålla arbetskraft. Att kontrollera kostnader och att attrahera och behålla 

personal som motiv till CSR minskade från år 2008 till år 2011 medan att bygga 

varumärket ansågs vara lika viktigt båda åren (Grant Thornton, 2008; Grant Thornton, 

2011). Majoriteten av de svenska företagen angav kundattityd och 

varumärkesbyggande som det främsta motivet till arbete med CSR. Under 2011 ansåg 

15 % fler företag att detta var det viktigaste motivet jämfört med 2008 (Grant 

Thornton, 2011 s. 6). Att attrahera ny arbetskraft och samtidigt behålla den som redan 

finns anses även det vara en stark drivkraft i många länder. Nära tre fjärdedelar av 

företagen uppmuntrade god hälsa och välmående hos sin personal under de senaste 

tolv månaderna, vilket var det absolut största initiativet det året (Grant Thornton, 

2011). Det finns olika medel för att analysera och förbättra personalens hälsa i över 

80 % av de undersökta företagen, och över 90 % av företag i Sverige använder sådana 

medel (Grant Thornton, 2011, s. 11).  

 

2.1.3. Varumärkesvärde 

För att placera sig på dagens konkurrenskraftiga marknad krävs att företag har en 

stark profil och ett gott rykte som behagar dess intressenter. Begreppet profil 

beskriver hur företaget framställer sig och hur de vill att omvärlden ska se på dem. 

Rykte är däremot den uppfattning som omvärlden och intressenterna har av företaget 

(Larsson, 2008). Vilket rykte ett företag har speglar den bild dess intressenter har av 

företaget och vilket värde de anser att företaget har. Även företagets rykte påverkar 

vilka förväntningar intressenter har på företaget och hur stort socialt ansvar de 

förväntas ta. Genom företags varumärkesbild kan kunder sortera vilka företag som har 

värderingar som stämmer överens med deras egna, vilket gör att ett positivt rykte är 

viktigt för att överleva på marknaden (Grönroos, 2002). Ett företag som agerar oetiskt 

kan å andra sidan få ett dåligt rykte vilket ofta leder till att företaget förlorar 

marknadsandelar och investeringar från sina intressenter (Hill, 2006). Hur företag 

uppfattas varierar dock från individ till individ och mellan olika intressentgrupper, 

vilket gör arbetet mot ett gott rykte svårare för företag (Grönroos, 2002). 
 

 



!

 5 

2.1.4. CSR som marknadsföringsverktyg 

Enligt Kotler och Lee (2005) kan CSR användas som marknadsföringsverktyg och de 

menar att ett aktivt arbete med CSR, utöver en ökad respekt hos företagets 

intressenter, ger en möjlighet till stora marknadsföringsfördelar (Kotler och Lee, 

2005). Lantos (2001), professor vid Stonehill College i USA, håller med och anser att 

möjligheterna är obegränsade och att endast de kommunikationsansvariga kan sätta 

gränser. Han ger en kampanj hos Wells Fargo Banks som exempel. Under 2001 

samarbetade banken med polisen i Texas genom att erbjuda bankkonton till 

oregistrerade arbetare som, på grund av att de ofta bär stora summor kontanter, är 

vanliga mål för rånare. Enligt bankens regionchef uppkom samarbetet eftersom det 

var det rätta att göra i situationen, skriver Garcia i artikeln från USA Today (Garcia, 

2001). Lantos däremot såg ett marknadsföringsvärde i detta och en möjlighet att nå 

den ständigt växande spansktalande marknaden (Lantos, 2001). Garcia (2001) menar 

dock att kampanjen inte genomfördes av marknadsföringsmässiga skäl, men att de 

önskar att människor runt om i landet upptäcker och använder sig av programmet 

(Garcia, 2001). 

 

I och med att ett av de främsta motiven till socialt ansvarstagande är ekonomisk vinst, 

anser Frankental (2001) att det snarare genomförs av marknadsföringsmässiga skäl, 

och inte för att ta ansvar i samhället (Frankental, 2001). När ett företag väljer att 

använda CSR och socialt ansvarstagande i sin marknadsföring riskerar det att 

uppfattas som ett PR-påhitt. Enligt Frankental (2001) finns det dock ingen 

företagsledare som öppet skulle erkänna att det är ett PR-evenemang, utan detta 

endast kan utläsas av företags agerade (Frankental, 2001). Trots detta väljer allt fler 

företag att använda CSR i sin marknadsföring. En öppenhet kring CSR-arbete är 

viktigt för att kunder själva ska ha möjlighet att avgöra om företaget utför ett bra 

arbete. De företag och organisationer som granskas mest i media är samtidigt de med 

ett välkänt varumärke, samt de som väljer att kommunicera och aktivt arbeta med 

CSR. Många företag hamnar därför i ett dilemma där viljan att nå ut till kunderna och 

stärka sitt varumärke står emot risken att granskas och hängas ut i media (Grafström 

et al, 2008). 
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2.1.5. Svenska storbankers arbete med CSR 

I ”Legitimitet genom CSR” från 2013 undersöker Carlander och Lonaeus hur och 

varför SEB väljer att arbeta med CSR samt hur de kommunicerar detta arbete. De 

slutsatser som dras efter undersökningen är att CSR är en norm inom bankväsendet 

idag och att SEB:s främsta anledning till sitt arbete med socialt ansvar är möjligheten 

att uppnå långsiktig hållbarhet. Idag förväntar sig både interna och externa 

intressenter att banker ska arbeta med CSR och därför blir det i princip ett krav för att 

kunna positionera sig bland sina konkurrenter. Deras undersökning visar också att 

SEB är försiktig gällande kommunikation kring sitt CSR-arbete (Carlander och 

Lonaeus, 2013).  
 

Johansson et. al., (2013) har gjort en jämförande studie av Nordeas och Swedbanks 

CSR-arbete som visar att stora förändringar skett hos båda företagen under de senaste 

åren. Dels har själva arbetet kring ämnet förändrats, dels har redovisning och 

kommunikation förändrats. Författarna anser att förändringen gällande redovisning är 

en följd av att Nordea tidigare varit statligt ägt och därmed bundna till redovisning 

enligt lag. Swedbank har inte varit lagbundna att redovisa sitt CSR-arbete och därför 

har det tagit betydligt längre tid innan denna redovisning blivit mer utförlig. Enligt 

denna undersökning var det svårare att se hur själva arbetet har genomförts, eftersom 

de områden banker väljer att arbeta med varierar kraftigt. Man kan se att det 

ekonomiska ansvaret ökat hos båda bankerna och att de till större del förstår vikten av 

CSR och hur det påverkar samhället ur ett större perspektiv (Johansson et. al., 2013).  
 

I Corporate Social Responsibility in the Swedish Financial Service Sector från 2011, 

undersöker Pauline Göthberg vilka motiv företagen i den finansiella tjänstesektorn har 

bakom sitt arbete med CSR. Göthberg skriver att branschen tidigare inte ansetts 

påverka miljön och samhället, utan snarare varit en bransch som själv påverkats av 

dessa faktorer. I avhandlingen konstateras att CSR återfinns inom den svenska 

finansiella tjänstesektorn, dock inte alls i samma grad som inom andra branscher. 

Resultatet av studien var att samtliga medverkande företag hade samma motiv; Att 

skapa långsiktig vinst och vara en attraktiv arbetsgivare (Göthberg, 2011). 
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2.1.6. Finanskrisen och CSR 

Många anser att finanskrisen var en följd av brister i bankers ansvarsfulla agerande 

(Souto, 2009). Souto (2009) håller med men samtidigt anser han att CSR kan vara ett 

verktyg för att hantera den situation företag hamnade i efter krisen. Varje företag 

behöver forma en strategi som speglar dess kultur och attityden hos dess anställda. 

Med hjälp av en sådan strategi kan företag stå emot den turbulens en kris innebär. 

Kostnader för CSR-arbete går inte att bortse från och varje företag måste avgöra 

vilken grad av arbete som är möjligt för just deras verksamhet (Souto, 2009). Även 

Giannarakis (2011) poängterar att det kostar mycket att hålla investerare nöjda, vilket 

få banker har råd med i en krissituation. Arbete med CSR är dock extra viktigt efter 

en kris då det kan hjälpa företag att sticka ut bland sina konkurrenter. Frågan är därför 

om aktivt CSR-arbete gynnar eller missgynnar ett företag under en finanskris. Enligt 

Giannarakis slår möjligheten att bygga ett starkt varumärke högre än den kostnad 

CSR-arbete för med sig. Därför anser han att det sociala ansvaret är positivt för 

företag i en sådan typ av krissituation. Enligt honom har även arbete med CSR ökat 

kraftigt under de senaste åren vilket är ett tecken på att företagen anser detsamma 

(Giannarakis, 2011). 

 

Enligt Dahlin och Spångberg (2012) har arbetet kring hur företag väljer att 

kommunicera sitt CSR-arbete inte förändrats märkbart sedan finanskrisen. 

Anledningen till detta var att företag inte ansåg att krisen förde med sig några 

affärsmöjligheter, vilket betyder att ökad kommunikation inte skulle gynna dem 

ekonomiskt. Hos svenska företag fanns även tendenser på att CSR-kommunikation är 

en långsiktig fråga vilket kan vara en anledning till att CSR-arbetet inte minskade 

efter finanskrisen (Dahlin och Spångberg, 2012).  
 

2.2. Teoretiskt ramverk 

2.2.1. Olika perspektiv på CSR 

Enligt Karolina Windell (2006) finns tre olika synsätt på CSR. Det första kallas för 

The Narrow Scope och innebär att CSR är en motsägelse till företagandets 

huvudsakliga ansvar. Det primära företagsansvaret är att vara lönsamt, att anställa 

människor, sälja tjänster och produkter, betala skatt, och så vidare. Företags agerande 

bör drivas av det som ligger i företagets intresse, inte andras (Windell, 2006). Detta 
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synsätt ligger i linje med Friedmans inställning till CSR, då de båda menar att arbete 

med CSR och vinstmaximering inte går hand i hand.  

 

Det andra synsättet kallas för The Golden Mean och innebär att det inte finns någon 

motsägelse mellan CSR och framgångsrik affärsverksamhet. Företag ska bidra till 

samhället genom att vara lönsamma, men de ska också se till sina intressenters bästa 

för långsiktiga affärsfördelar. Det sista och bredaste synsättet kallas för The Broad 

Scope vars förespråkare menar att företag är skyldiga att bedriva CSR. Detta synsätt 

bygger på osjälviska övertygelser, och man vill hjälpa sina intressenter för deras egen 

skull (Windell, 2006).  
 

I avhandlingen konstaterar Windell att CSR är ett koncept som är här för att stanna. 

Hon menar att mycket kan avfärdas som en modefluga, men att CSR är något dagens 

företag ska ta på stort allvar. Windell skriver också att ”Idag sträcker sig intresset 

längre än det finansiella, och att företag idag även har ett ansvar för samhället” 

(Windell, 2006, s.196. Egen översättning). Hon skriver också att all aktivitet kring 

CSR har lett till att det blivit en ledningsfråga och idag drivs och utvecklas detta av 

företagen själva snarare än av påtryckningar från myndigheter och intressenter 

(Windell, 2006).  

 

Även Schwartz och Carroll (2003) förklarar företags sociala ansvar genom tre 

perspektiv; ekonomiskt, juridisk och etiskt. Det ekonomiska perspektivet fokuserar på 

alla aktiviteter som genererar positiv ekonomisk påverkan, både direkt och indirekt, 

på företaget. För att en aktivitet ska klassas som en del av den ekonomiska kategorin 

måste tanken bakom aktiviteten vara att maximera företagets vinst (Schwartz och 

Carroll, 2003). Detta motsäger Windells Narrow Scope där ett företags CSR-arbete 

motarbetar maximal vinst.  
 

Företag är skyldiga att följa de internationella och nationella lagar som gäller i det 

land och den stad företaget verkar. De har ett juridiskt ansvar gentemot samhället. 

Enligt Schwartz och Carroll (2003) kan företag ta sitt juridiska ansvar på tre olika 

sätt; tillmötesgående, genom att undvika rättsliga processer, och förutseende av lagen 

(Schwartz and Carroll, 2003).  

 



!

 9 

Det tredje perspektivet syftar till företags etiska ansvar, vilket speglar samhällets 

förväntningar på företags ansvarstagande. En organisation som tar ett fullt etiskt 

ansvar tar hänsyn till och respekterar intressenters moraliska rättigheter. Detta görs 

genom att fokusera på att göra det som omvärlden anser är rätt samtidigt som en 

negativ påverkan på samhället som kan skada intressenter ska undvikas. För att en 

aktivitet ska falla utanför den etiska kategorin ska den klassas som naturligt omoralisk 

men trots det genomföras. Aktiviteter måste också utföras med intressenters bästa i 

åtanke för att anses etiska. Schwartz och Carroll poängterar att införandet av ett 

perspektiv inte utesluter de andra utan att samtliga ska överlappa varandra för att 

hållbarhetsarbetet ska utföras på bästa sätt. I sin artikel väljer de att måla upp ett 

Venn-diagram som visar att maximal effekt uppnås vid införande av samtliga 

perspektiv (Schwartz och Carroll, 2003). 
 

 

 
 

Figur 1: Tredimensionellt Venndiagram enligt Schwartz och Carroll. Egen översättning. 

 

2.2.2. Intressentteorin 

Inom CSR pratar man ofta om begreppet intressenter. Freeman (1984) menar att alla 

chefer anpassar sina riktlinjer för att tillgodose så många intressenter som möjligt 

(Freeman, 1984). Löhman och Steinholtz (2003) är eniga med Freeman, och menar att 
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begreppet innefattar alla som har ett intresse i företaget. Idag är det inte bara ett 

finansiellt intresse som räknas för att klassas som intressent, utan alla som påverkar 

och påverkas av företagets agerande kan titulera sig denna benämning (Löhman och 

Steinholtz, 2003). Enligt Branco och Rodrigues (2007) definieras intressenter som 

grupper eller individer som kan gynnas eller skadas av ett företags handlande. 

Exempel på dessa kan vara kunder, leverantörer, ägare, personal, media och 

myndigheter (Branco och Rodrigues, 2007). Vilka intressenter ett företag har är av 

stor betydelse för hur CSR-arbetet bedrivs. Intressenterna är den stora bidragande 

faktorn till detta arbete och det är omöjligt för ett företag att ta ett samhällsansvar utan 

att på något sätt interagera med de olika intressentgrupperna (Löhman och Steinholtz, 

2003). 
 

 
Figur 2: Intressentmodell, egen bearbetning. 

 

Intressentteorin beskriver relationen mellan ett företag och dess olika intressenter. 

Företag har ett ansvar att uppmärksamma de olika intressentgrupper som påverkas av 

deras agerande. De bör således fatta beslut med alla olika grupper i beräkning och det 

är inte bara aktieägare som bör tas i åtanke (Branco och Rodrigues, 2007), vilket 

motsäger Windell och Friedman. Intressenter kan delas upp i två kategorier; primära 

och sekundära intressenter. De primära intressenterna behövs för att ett företag ska 

existera, och utgörs exempelvis av kunder, leverantörer och personal. Företaget och 

de primära intressenterna har ofta ett jämbördigt beroende som främst grundar sig på 

ett resursutbyte. De sekundära intressenterna är de grupper som påverkar de primära 

intressenterna, och utgörs av exempelvis medier, myndigheter och frivilliga 
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organisationer. De sekundära intressenterna påverkar företagen men är inte 

nödvändiga för att dess överlevnad (Löhman och Steinholtz, 2003).  
 

2.2.3. Legitimitetsteorin 

Legitimitet är ett centralt begrepp som används allt oftare för att beskriva företags 

ansvar gentemot samhället. Legitimitetsteorin bygger på att en organisation uppnår 

legitimitet när de värderingar som finns i företaget stämmer överens med de som finns 

i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009), och legitimitet tilldelas företag från externa 

intressenter när dess värderingar och handling godkänns av dess omgivning 

(Ljungdahl, 1999). Företag har en tendens att likna varandra, och då särskilt de 

företag som anses ha mest legitimitet (DiMaggio och Powell, 1983). Enligt Deegan 

(2002) säger teorin att företag upphör att existera om deras värderingar inte stämmer 

överens med de värderingar som finns i samhället. Vidare menar Deegan att det finns 

ett socialt kontrakt mellan ett företag och intressenter i omgivningen. Intressenter 

förväntar sig att företag handlar på ett visst sätt, och det är också intressenter som 

avgör om företags handlingar är acceptabla eller inte. Om företaget misslyckas med 

att utföra dessa handlingar på intressenternas villkor anses företaget ha brutit det 

sociala kontraktet, vilket kan äventyra företagets överlevnad. Ett brutet kontrakt kan 

till exempel leda till konsumenterna slutar köpa företagets produkter eller att 

leverantörer vill bryta det samarbete som finns mellan dem. För att försäkra sig en 

plats på dagens marknad strävar därför företag efter att följa detta kontrakt, det vill 

säga anpassa sig efter de normer och värderingar som finns i samhället (Deegan, 

2002). 

 

2.2.4. Kritik mot CSR 

Milton Friedman (1970) menar att företagens viktigaste uppgift är att vinstmaximera 

ägarnas kapital, något som minskas i samband med att hållbarhetsarbetet ökar 

(Friedman, 1970). Friedman menar samtidigt att en aktivitet endast kan klassas som 

CSR-arbete om den inte genererar vinst (Lyon och Maxwell, 2008), samtidigt som 

han anser att CSR är en felaktig användning av företagets resurser, som kan spenderas 

på ett bättre sätt för att ge ökad avkastning till aktieägare (McWilliams et. al., 2006). 

Även Henderson (2002) menar att arbete med CSR inte alltid är något positivt. Han 

menar att socialt ansvar endast leder till stora och onödiga kostnader, och att företag 
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förlorar på sådant arbete. Företag ska drivas av att vara ekonomiskt lönsamma och en 

av de stora huvuduppgifterna är att förse ägarna med maximal avkastning. Henderson 

menar också att detta är svårt när ett aktivt CSR-arbete bedrivs eftersom företag 

tvingas göra vissa investeringar som inte ger maximal lönsamhet (Henderson, 2002). 

Qviberg (2006) delar denna åsikt och menar att företag istället ska koncentrera sig på 

det de gör bäst, nämligen generera avkastning till ägarna. Detta gör alla rikare och det 

gynnar de svagaste i samhället (DN B, 2006). Även om CSR-frågor har ökat rejält i 

näringslivet under de senaste åren finns det fortfarande många företag som tvivlar på 

hur lönsamt CSR verkligen är. Vissa menar att CSR bara är dyrt, problematiskt och 

riskfullt, medan andra ser det som en investering som ofta leder till lönsamhet i 

framtiden (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). 
 

2.2.5. Sammanfattning av teorier 

Enligt Windell (2006) kan synsätten på CSR delas in i tre olika delar; Narrow Scope, 

The Golden Mean och The Broad Scope. Enligt The Narrow Scope är företags ansvar 

bland annat att vara lönsamma, anställa människor och betala skatt. Alla företagets 

aktiviteter bör drivas av företagets egna intresse, och inte andras. The Golden Mean 

menar däremot att företaget ska bidra till samhället genom sin lönsamhet, men att de 

samtidigt ska se till intressenternas bästa. Enligt The Broad Scope har företagen en 

skyldighet att arbeta med CSR, och all verksamhet ska bygga på osjälviska 

övertygelser (Windell, 2006). Schwartz och Carroll (2003) delar upp motiven till CSR 

i tre olika perspektiv; Ekonomiska, Juridiska och Etiska. Det ekonomiska perspektivet 

syftar till alla aktiviteter som utförs i syfte att maximera företagets vinst medan det 

etiska speglar de aktiviteter som genomförs med intressenternas bästa i åtanke 

(Schwartz och Carroll, 2003). I intressentteorin belyses relationen mellan företaget 

och dess intressenter samt vikten vid att denna relation upprätthålls (Branco och 

Rodrigues, 2007). Legitimitetsteorin menar att ett företag endast uppnår legitimitet 

om företagets värderingar stämmer överens med de värderingar som finns i samhället 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Vi har valt att koppla tillbaka till alla ovanstående 

teoridelar bortsett från det juridiska perspektivet i Schwartz och Carrolls teori. 

Eftersom CSR definieras som frivilligt saknar det juridiska perspektivet relevans för 

vår studie.  
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2.2.6. Luckor i forskningen 

Aktiviteten kring CSR har onekligen fått ett uppsving sedan finanskrisen 2008. 

Många har undersökt hur CSR-arbetet ser ut hos svenska banker och hur det 

förändrats sedan krisen. Vår undersökning skiljer sig från de som tidigare gjorts då vi 

ämnar undersöka om de specifika motiven bakom arbetet har förändrats. Där fyller 

vår undersökning ett gap och i framtiden kan vidare studier vara intressanta för att 

undersöka huruvida motiven bakom CSR är något som förändras med tiden eller om 

vi nått definitiva motiv. 

3. Bakgrund   
I denna del presenteras bakgrunden till finanskrisen 2008 och hur den påverkade 

Sverige. Därefter följer en kort beskrivning av de svenska storbankerna och Svenska 

Bankföreningen.     

3.1. Finanskrisen 

Finanskrisen 2008 är en av de värsta kriserna sedan den stora depressionen på 1930-

talet (Shahrokhi, 2011) och den har satt sina spår i många av världens länder. Krisen 

tog fart under hösten 2008 då den stora investmentbanken Lehman Brothers gick i 

konkurs (Sydsvenskan, 2009), men grunden till krisen ligger i den ökade utlåningen 

av subprimelån hos amerikanska banker (Claessens et. al., 2010). Subprimelån kan 

förklaras som kreditgivning till låntagare med osäker återbetalningsförmåga. Lånen 

hade högre ränta än marknadsräntan som en kompensation för den risk långivarna tog 

och användes ofta av mindre förmögna för att betala för bostäder (DN A, 2008). 

Bankerna förklarade ofta att lånet skulle gå att betala tillbaka, och att låntagaren till 

och med skulle gå med vinst eftersom bostaden skulle öka i värde. Ett ökat värde på 

huset skulle sedan kunna användas för att få bättre villkor på lånet. En sjunkande 

bomarknad gav däremot ingen möjlighet att förhandla om lånen, något som 

låntagarna ofta glömt att ta med i beräkningen. I mitten på 2006 avstannade köpen av 

bostäder i USA och husen slutade att öka i värde. Marknadsräntan på lånen steg 

samtidigt som fler låntagare fick problem att betala tillbaka de pengar de var skyldiga, 

vilket gjorde att husbubblan sprack och krisen tog sin fart (Nielsen, 2010). 
 

Finanskrisen påverkade inte bara USA utan flera länder i hela världen påverkades 

negativt av den. Tydliga exempel är Spanien och Irland som drabbades av stora 



!

 14 

kostnader för att rädda sina banker, något som krävdes efter svåra krascher på deras 

bostadsmarknader. Situationen försämrades rejält i Spanien och på Irland trots att de 

hade ett relativt bra utgångsläge. I Grekland var läget kritiskt redan före krisen vilket 

innebär en ännu svårare situation än de i Spanien och på Irland. Statsskulderna steg 

rejält för många länder i Europa som följd av den finanskris som startade på andra 

sidan atlanten (Riksbanken A, 2012). 
 

Sverige gick inte oberört ur finanskrisen och det är tydligt att lågkonjunkturen i USA 

och andra länder i Europa hade stora negativa effekter även på vår ekonomi. Den 

osäkra finansmarknaden har bland annat lett till en kraftigt ökad ränta och det blev 

dubbelt så dyrt att låna pengar i Sverige år 2008 jämfört med år 2005 (DN A, 2008). I 

november 2008 förlorade Carnegie sitt tillstånd att bedriva bankverksamhet i Sverige 

då Finansinspektionen ansåg att de tagit exceptionellt stora risker, samt varit 

bristfällig i sitt kundskydd. När Riksgälden tog över banken gjordes det indragna 

tillståndet om till en varning (SvD C, 2008). Ungefär vid samma tidpunkt ökade 

Riksbanken sin utlåning vilket innebar att deras balansräkning ökade från ca 200 

miljarder kronor vid halvårsskiftet, upp till 700 miljarder kronor i slutet av december 

(Riksbanken B, 2009). Samtidigt ökade arbetslösheten efter finanskrisen och har ännu 

inte kommit tillbaka till samma nivå som innan krisen (Ekonomifakta: Arbetslöshet, 

2014). I Sverige har banksektorn specifikt förlorat 3000 jobb sedan 2008 vilket 

innebär en minskning på cirka åtta procent (News Öresund, 2013). Utöver detta 

tappade allmänheten förtroende för de svenska bankerna, vilket en undersökning som 

företaget Advent gjort i början av 2009 visar. Undersökningen syftade till att ta reda 

på huruvida kundernas förtroende påverkats av finanskrisen eller ej, och resultatet var 

tydligt. 73 % av de tillfrågade uppgav att förtroendet försämrats under 2009 (SvD E, 

2009).  

 

En undersökning av Accenture (2010) visar att nedgången vid finanskrisen har gjort 

att hållbarhetsfrågor blivit ännu viktigare än tidigare. Företag som upplevt utmaningar 

till följd av den senaste krisen har blivit införstådda med att hållbarhetsfrågor kan 

hålla kostnader nere och öka omsättningen. Samtidigt uppger 81 % av de 

verkställande direktörer som intervjuats att hållbarhetsfrågor ingår i företagets strategi 

2010, jämfört med 50 % år 2007 (Accenture, 2010).  
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3.2. Bakgrund svenska storbanker och Svenska Bankföreningen 

Idag finns fyra svenska storbanker; Svenska Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB) och Swedbank. Tillsammans hade bankerna cirka 78.000 

anställda under 2012 (Svenska Bankföreningen A, 2012). Nordea är den enda 

storbanken som varit statligt ägd under de senaste två decennierna. 1992 köpte den 

svenska staten Nordbanken som senare blev en del av Nordea och i september 2013 

sålde staten av sitt sista aktieinnehav i Nordea (Regeringen A, 2013). Sedan 1 januari 

2008 måste alla statligt ägda bolag rapportera enligt Global Reporting Initiative 

(Regeringen B, 2013), vilket inneburit att Nordea varit tvungna att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete mellan 2008 och 2013. Alla banker har växt betydligt sedan mitten 

på 1990-talet både på ett nationellt och internationellt plan, och kan idag hittas i fler 

olika länder i Europa (Svenska Bankföreningen B, 2011). Under det tredje kvartalet 

av 2013 stod de fyra storbankerna för 37.2 % av de 25 största svenska börsbolagens 

vinst. Vinsten kunde beräknas till 26.6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 58 % 

sedan 2010 (Arbetet: Storbanker gör storvinster, 2013). Kundnöjdheten inom den 

svenska finanssektorn har däremot sjunkit under de senaste åren och man kan se att 

den under 2013 var lägst på tio år. Undersökningar visar också att det är de svenska 

storbankerna som gör sämst ifrån sig enligt kunderna (SvD D, 2013). 
 

Svenska Bankföreningen bildades år 1910 och var fram till 1980-talet en 

branschorganisation som endast riktade sig till svenska affärsbanker. Under 1986 

beslutade föreningen att öppna sig för utländska banker och ett tiotal valde att ansluta 

sig (Svenska Bankföreningen C, 2013). Idag har bankföreningen 27 medlemmar, där 

åtta är utländska banker. Fyra av medlemmarna är de svenska storbankerna. En av 

Svenska Bankföreningens stora uppgifter är att sprida kunskap om bankerna och deras 

roll för samhällets tillväxt och välfärd. Föreningen arbetar samtidigt med att utveckla 

bankgemensamma regelverk och standardiseringar inom olika områden såsom 

betalningar och säkerhet, men även med att analysera förslag till lagar och föreskrifter 

som berör deras medlemmar (Svenska Bankföreningen D, 2013). 
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4. Metod 
I detta avsnitt redogör och argumenterar vi för vårt val av metod, samt ger en mer 

detaljerad beskrivning av hur vi gått till väga vid vår datainsamling. Avsnittet 

avslutas med ett stycke kritik mot vår metod.  

4.1. Forskningsdesign 

Denna undersökning syftar till att reda ut om de motiv svenska storbankernas har till 

CSR-arbete idag har förändrats sedan innan finanskrisen 2008. För denna typ av fråga 

passar kvalitativa metoder bäst, då vi ska undersöka och förklara ett djupare problem 

(Saunders et. al., 2012). Två kvalitativa metoder har använts i kombination för att ge 

en mer trovärdig bild av forskningsfrågan; noggrann granskning av de fyra 

storbankernas CSR-rapporter från 2012 och 2007, samt djupgående intervjuer med 

personer som jobbar med CSR på respektive bank. Vi har även en intervjuperson som 

inte arbetar på någon bank, utan på Svenska Bankföreningen.  
 

4.2. Datainsamling 

4.2.1. Intervjuer 

För att få en djupare förståelse för hur de svenska bankernas motiv till CSR-arbete ser 

ut har djupgående, semistrukturerade intervjuer valts som huvudmetod. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har ett särskilt tema på 

intervjun och ett par nyckelfrågor att falla tillbaka på, men mestadels låter 

intervjuobjektet tala fritt kring ämnet (Saunders et. al., 2012). Denna typ av intervjuer 

passar även bra när frågorna kring ämnet är öppna eller komplexa (Saunders et. al., 

2012). Det tillåter även den som intervjuar att ställa följdfrågor när ett intressant ämne 

eller en fråga som man vill gå djupare in på dyker upp. Ett problem som är förknippat 

med djupgående och semistrukturerade intervjuer är det faktum att informationen ofta 

är vinklad (Saunders et.al., 2012). För att undvika att data som samlas in ger ett 

vinklat resultat har en person från varje bank intervjuats. Varje bank representerar lika 

stor del av den totala datainsamlingen för att ge ett mer rättvisande och trovärdigt 

resultat. 

 

De huvudfrågor som legat till grund för intervjuerna skickades i förväg till de 

personer som skulle intervjuas för att ge dem möjlighet att förbereda sig kring ämnet. 
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De har varit så kallade ”nyckelfrågor”, och de frågor som varit huvudämnet och 

grunden för intervjun. Intervjufrågorna finns tillgängliga i Appendix 1 och 2. 

Frågorna har besvarats av de personer som intervjuats, men även följdfrågor har 

ställts för att följa upp och förklara de svar vi fått. Intervjuerna har tagit plats på 

respektive banks huvudkontor. Intervjuerna har tagit ungefär en timme per person, 

och hela intervjun har spelats in på två enheter. Därefter har inspelningarna lyssnats 

igenom och skrivits ned på papper. De citat som använts har satts i sitt rätta 

sammanhang i texten och granskats och godkänts av de som citerats i uppsatsen. 
 

4.2.2. Bankernas CSR-rapporter 

Samtliga svenska storbanker publicerar sina CSR-rapporter på respektive hemsida. 

Redovisning finns tillgängligt både för år 2007 och 2012, och därför kommer dessa 

att representera respektive år tillsammans med den information våra intervjupersoner 

tillhandahåller. Rapporterna har hämtats från varje bank och sedan granskats 

genomgående. Vi har identifierat nyckelord och begrepp från tidigare forskning och 

teorier vilka har legat till grund för granskning av företagens hållbarhetsrapporter.  

  

4.2.3. Val av intervjupersoner 

För att få ett mer rättvisande och trovärdigt resultat har vi valt att intervjua en anställd 

på varje bank, samt en anställd på Svenska Bankföreningen. Vi har kommit i kontakt 

med våra intervjupersoner på olika sätt, både genom personliga kontakter samt genom 

e-mail eller via telefon då vi funnit kontaktuppgifter på respektive banks hemsida. 

Samtliga personer vi intervjuat jobbar med CSR på en högre position i banken, och 

anses därför vara kunniga inom ämnet. Trots att inte alla vi intervjuat arbetat på 

samma position sedan innan finanskrisen 2008, anser vi dem trovärdiga och kunniga 

inom ämnet. 
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Vi har använt bankens egen benämning för respektive persons titel. De personer vi 

intervjuat är som följer: 
 

; Agneta Brandimarti, Bankjurist, Svenska Bankföreningen.  

; Lars Kenneth Dahlqvist, Investor Relations, Handelsbanken. 

; Lena Höglund-Rosén, CSR Manager, Nordea. 

; Camilla Robinson-Seippel, Head of Sustainability, Swedbank. 

; Cecilia Widebäck West, Head of Corporate Sustainability, SEB. 

  

4.2.4. Operationalisering 

Den teoretiska referensram som presenterats i vår uppsats har använts för att tolka den 

data vi samlat in från våra intervjuer och bankernas hållbarhetsrapporter. Intervjuerna 

har tagit plats på respektive huvudkontor, där vi i lugn och ro fått sitta ned med vår 

intervjuperson. Intervjuerna har tagit ungefär en timme var och vi har fått möjlighet 

att ställa de frågor vi förberett, men också givits möjlighet att tala fritt kring ämnet. 

Intervjuerna har spelats in på två enheter, lyssnats igenom flera gånger och delar har 

även transkriberats.  
 

De rapporter vi granskat har hämtats från bankernas hemsidor. Vi har läst alla 

rapporter från början till slut, samtidigt som vi varit extra uppmärksamma på 

värdefyllda ord. Dessa ord har vi identifierat genom tidigare forskning och det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för vår uppsats. Ord som vi sökt efter har 

varit lönsamhet, socialt ansvar, hållbarhet, miljö, rekrytering, värderingar, 

förtroende, etik, investerare, ägare, kris, risk, kreditgivning, kunder och medarbetare. 

När vi stött på dessa ord i rapporterna har vi läst stycket extra noga för att försöka 

identifiera de motiv som banken presenterar för sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt har vi 

uppmärksammat storlek på respektive rapport, samt huruvida den varit en fristående 

rapport eller om hållbarhetsarbetet har redovisats som en del av årsredovisningen.  

 

4.2.5. Metodkritik 

Vi har valt att intervjua personer som alla representerar någon typ av företag eller 

organisation som vill förmedla en positiv bild av sig själva. Vi är medvetna om att 

informationen som framställs kan vara vinklad för att framställa organisationen i bästa 
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möjliga dager. Då vi gjort en tidsmässigt jämförande studie, tolkar vi material från 

2007, 2012 och 2013. De rapporter vi granskat är skrivna under 2007 och 2012, och 

de personer vi intervjuat talar om hur det ser ut idag samt hur det såg ut för ungefär 

sex år sedan. Det är möjligt att den information som förmedlas muntligt idag kan 

variera, då människor uppfattar och minns saker på olika sätt. Dessutom arbetade inte 

alla våra intervjupersoner på samma positioner då som idag. Trots detta anser vi att de 

har tillräckligt mycket kunskap inom området för att vara relevanta intervjuobjekt för 

vår studie.  

 

Samtidigt har vi försökt vara kritiska och objektiva när vi granskat företagens 

rapporter, då vi är medvetna om att även här har företag möjlighet att vinkla 

information. Ett vinstdrivande företag vill framställa sig själv så bra som möjligt, 

även i allt material de presenterar och som representerar företaget. Därför måste vi 

som författare vara medvetna om att informationen i rapporterna kan vara vinklad. 

Rapporterna var mindre omfattande 2007 än 2012, vilket innebär att utrymmet att 

uttrycka sig på var begränsat och informationen inte alls varit lika detaljerad då som 

nu.   
 

Sammanlagt har vi genomfört fem intervjuer med olika personer vi aldrig träffat 

tidigare. Det vi märkt är att ju längre tiden gått och ju fler intervjuer vi genomfört har 

vi fått erfarenhet och lärt oss hur det är att intervjua någon. Det kunde ha varit en 

fördel att göra en eller ett par testintervjuer för att prova våra nyckelfrågor innan vi 

genomfört de riktiga intervjuerna för att få mer erfarenhet. Vi är själva medvetna om 

att vi vid de senare intervjutillfällena varit mer medvetna om vilka följdfrågor vi velat 

ställa och vilken typ av information vi velat att intervjuobjekten ska förtydliga.  

 

Utöver ovanstående är vi medvetna om att de statistiska rapporter vi använt från 

Accenture och Grant Thornton är publicerade av företag som är vinstdrivande. Dessa 

rapporter är med stor sannolikhet beställda av något eller några andra företag, och 

kanske inte speglar statistiken helt objektivt. Trots detta har vi valt att ta med dessa 

som referenser då vi anser dem vara relevanta för vår studie. 
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5. Empiri 
I denna del presenteras den data vi fått fram när vi granskat de svenska 

storbankernas hållbarhetsredovisningar från år 2007 och 2012. Vi redovisar även 

den data våra intervjuer gett ute på bankerna och Svenska Bankföreningen.  

 

Bank 2007 

(antal 

sidor) 

2007 

(fristående/del av 

årsredovisning) 

2012 

(antal 

sidor) 

2012 

(fristående/del av 

årsredovisning) 

Handelsbanken 2 del av 

årsredovisning 

36 fristående 

Nordea 2 del av 

årsredovisning 

51 fristående 

SEB 29 fristående 34 fristående 

Swedbank 2 fristående 44 fristående 

 
Tabell 1: Översikt över bankernas rapporter 2007 och 2012.  

 

5.1. Svenska Handelsbanken  

5.1.1. Svenska Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2007 

Under 2007 valde Handelsbanken att redovisa sitt hållbarhetsarbete som en del av 

årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen tog upp ungefär två sidor av den totalt 

cirka 130 sidor långa rapporten. Redovisningar och mål kring bankens miljöarbete tog 

upp största delen av dessa sidor och stort fokus låg på hur bankens miljöpåverkan 

kunde bli mindre. Detta gjordes bland annat genom större kontroller av 

koldioxidutsläpp samt ökad elektronisk hantering av fakturor som ett alternativ till 

pappersfakturor. Även bankens ansvar vid investeringar och kreditgivningar togs upp 

som ämnen Handelsbanken ansåg viktiga under 2007 (Svenska Handelsbanken, 

Årsredovisning, 2007). 

 

Enligt Handelsbanken är starkt förtroende hos allmänheten och myndigheten en av det 

största anledningarna till framgång hos en bank, och alla beslut de tar kan därför 
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försvaras ur ett socialt och etiskt perspektiv. Ansvarsfullt företagande handlar likväl 

om att erbjuda bättre service och ha lägre kostnader än konkurrenterna, något som 

enligt handelsbanken är en förutsättning för en hög lönsamhet, vilket i sin tur 

medverkar till samhällsekonomin (Svenska Handelsbanken, Årsredovisning, 2007). 
 

5.1.2. Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2012 

I sin 36 sidor långa rapport från 2012 skriver Handelsbanken, precis som 2007, att en 

av bankens viktigaste tillgångar är förtroendet från kunder, myndigheter och 

allmänheten. En förutsättning för ett sådant förtroende är att dess verksamhet 

karaktäriseras av hög etisk standard, ansvarsfullt agerande och ett förtroendeskapande 

uppträdande bland bankens medarbetare. Bankens största mål är att ha högre 

lönsamhet än jämförbara banker som agerar på samma marknad. Även hållbarhet är 

viktigt för Handelsbanken, och innebär inte bara en positiv påverkan på samhället 

utan ett ansvar att vara en attraktiv arbetsgivare och en stabil aktör i samhället och 

dess utveckling. Efter finanskrisen tydliggjordes det mest grundläggande 

hållbarhetskriteriet för de svenska bankerna, nämligen att överleva. Varje bank måste 

drivas på ett sådant sätt att de alltid kan överleva och finansiera sig själva med egna 

medel. Enligt Handelsbanken innebär det att en banks högsta prioritet bör vara att 

upprätthålla ett förtroende hos sina kunder, investerare, myndigheter och ägare. Vid 

finansiella kriser kan man även tydligt se ett ansvarsfullt agerade medför 

konkurrensfördelar, bland annat genom att attrahera kompetent arbetskraft och att 

erbjuda kunderna en trygg bank, vilket anses extra viktigt under kriser (Svenska 

Handelsbanken, Hållbarhetsrapport, 2012). 

 

Olika branscher har olika stor påverkan på samhället, och en banks direkta påverkan 

på miljö kan anses relativt liten. När det kommer till socialt ansvarstagande har dock 

de svenska bankerna stor möjlighet att påverka och Handelsbanken anser att ett av de 

största sätten de kan göra skillnad på är genom större kontroll vid kreditgivning. I 

rollen som kreditgivare är det viktigt att förstå att det bakom varje kreditförlust döljer 

sig en personlig tragedi och en noggrannare bedömning av kunders 

återbetalningsförmåga hjälper banken till en högre långsiktig hållbarhet, men även 

minskar kundernas missöden. Samtidigt har de låg risktolerans för att så få kunder 
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som möjligt ska uppleva betalningssvårigheter (Svenska Handelsbanken, 

Hållbarhetsrapport, 2012). 

 

5.1.3. Intervju Handelsbanken     

Vår intervjuperson på Handelsbanken är Lars Kenneth Dahlqvist. Han har arbetat i 

banken sedan 1993, och har idag en position inom Investor Relations. ”Man kan 

definiera CSR som ett frivilligt ansvarstagande, det vill säga utöver det som lagen 

kräver, för hur bolagets verksamhet påverkar omgivningen. Banken vill vara en god 

samhällsaktör och det är också vad våra kunder, medarbetare och ägare förväntar 

sig av oss”, säger Dahlqvist. Han menar att olika branscher har olika typer av 

utmaningar då det gäller hållbarhetsfrågor och att de senaste finanskriserna tydliggjort 

att för bankbranschen handlar det mindre om miljöpåverkan utan mer på de negativa 

sociala avtryck en vårdslös bankverksamhet kan ge upphov till. Han menar att 

Handelsbankens uppgift är att arbeta för att göra denna påverkan så liten som möjligt. 

För att bättre kunna följa upp hur Handelsbanken påverkar samhället har fem 

nyckeltal tagits fram och enligt Dahlqvist speglar dessa nyckeltal bankens fokus på 

CSR (Dahlqvist, 2013). 
 

När vi ställer frågan ”Vilka motiv finns det för ert arbete med CSR?” svarar Dahlqvist 

“Att agera på ett långsiktigt hållbart sätt så att förtroendet för banken upprätthålls. 

Ett övergripande mål för hållbarhetsarbetet i en bank bör vara att inte ligga 

samhället till last, det vill säga att inte komma i en sådan besvärlig situation att man 

tvingas be om stöd från skattebetalarna.”  

 

I och med att det verkliga resultatet av bankernas kreditgivning visar sig först efter ett 

par år då kundernas betalar tillbaka lånen, är det svårt för dem att mäta vilket resultat 

arbetet ger samma dag som det utförs. Dahlqvist väljer därför att använda ordet 

långsiktig när han förklarar vilka motiv som finns för bankens hållbarhetsarbete. 

Besluten till det hållbarhetsarbete Handelsbanken genomför, oavsett om det handlar 

om ökad kontroll vid kreditgivning eller skärpta koldioxidutsläpp, har sin grund i 

målet att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet (Dahlqvist, 2013).  
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Enligt Dahlqvist har motiven för Handelsbankens CSR-arbete inte förändrats sedan 

innan finanskrisen 2008. Redan innan krisen arbetade banken aktivt med CSR och 

Dahlqvist tar upp ett exempel från början på 1900-talet. Ledningen på Handelsbanken 

valde att ge sin personal betald semester trots att detta inte var ett lagkrav. Man ansåg 

att det skulle löna sig för banken eftersom det var medarbetarna som hade mest 

kontakt med kunder, och att nöjda medarbetare skulle resultera i nöjda kunder. Redan 

då var den främsta anledningen till socialt ansvarstagande just långsiktig lönsamhet, 

och motiven har inte förändrats. Sedan finanskrisen har man dock sett att kunders 

förtroende för banken till och med är viktigare än innan krisen, och hållbarhetsarbetet 

har en större betydelse idag för bankens lönsamhet (Dahlqvist, 2013). 
 

5.2. Nordea 

5.2.1. Nordea hållbarhetsredovisning 2007 

År 2007 utgjorde Nordeas hållbarhetsredovisning två sidor av årsredovisningen. Då 

beskrev Nordea CSR som ett koncept som hjälper företag att bibehålla och förbättra 

relationen till intressenterna, något som enligt banken var väsentligt för dess 

framgång. CSR leder till ett bättre rykte för banken och ett starkare förtroende hos 

kunder och aktieägare, vilket i sin tur leder till högre lönsamhet för Nordea. Att man 

som medborgare i ett land, även som företag, ska ta ett socialt ansvar är en norm hos 

Nordea. En av anledningarna till detta är att de ser en risk i att intressenterna dömer 

dem och tar beslut som inte är fördelaktigt för banken. Enligt Nordea är risken att en 

kund dömer bort en bank som sysslar med hållbarhet mindre än att de dömer bort en 

som inte tar sitt ansvar i samhället (Nordea, Årsredovisning, 2007). 

 

5.2.2. Nordea hållbarhetsredovisning 2012 

År 2012 hade Nordea en separat hållbarhetsrapport på 51 sidor. Enligt Nordea 

förlorade bankerna förtroendet hos sina kunder efter finanskrisen 2008. Man menar 

att detta, tillsammans med det faktum att många banker stod utan tillräckligt stor 

buffert för att överleva en sådan smäll, gjorde att åren efter finanskrisen blev extremt 

tung för många banker. Insikten om hur viktigt förtroendet mellan kund och bank 

faktiskt är blev större och man kom inom Nordea fram till att kunderna är viktigast, 

och att varje bank måste erbjuda finansiell stabilitet. Båda dessa kommer hjälpa varje 



!

 24 

bank att bli långsiktigt lönsam, vilket är ett viktigt mål för Nordea (Nordea, 

Hållbarhetsrapport, 2012).  

 

Kunderna nämns ofta i Nordeas hållbarhetsredovisning och de är noga med att 

klargöra att just kunderna och deras upplevelser är vad som avgör hur framgångsrik 

banken är. Utan deras förtroende är det i princip omöjligt för en bank att överleva och 

Nordea är tydliga med att allt deras arbete görs av en anledning: att göra upplevelsen 

så bra som möjligt för sina kunder. Relationen till kunder, och övriga intressenter, är 

grunden till företags lönsamhet och därför väsentlig för att Nordea ska ha möjligheten 

att växa. Vidare är Nordeas lönsamhet viktig för att kunna erbjuda kunderna nya lån, 

och på det sättet bidra till samhället. Att Nordea tar ett socialt ansvar och arbetar med 

hållbarhet beror alltså på att förtroendet hos kunderna ökar genom detta, vilket leder 

till lönsamhet hos banken, och därmed en möjlighet att som medborgare bidra till 

samhället (Nordea, Hållbarhetsrapport, 2012).  

 

5.2.3. Intervju Nordea 

Vår intervjuperson för Nordea är Lena Höglund-Rosén. Hon är CSR Manager på 

Nordea sedan tre år tillbaka. Enligt Höglund-Rosén är Nordeas långsiktiga mål att 

integrera CSR fullt ut i bankens verksamhet, vilket är en svår uppgift sedan samhället 

ständigt förändras. Alla företag påverkar samhället på olika sätt, och enligt Höglund-

Rosén är bankers största negativa påverkan brist på ansvarsfulla investeringar och 

utlåning. Därför är det extra viktigt för Nordea att kontrollera vilka företag som 

investerar i banken, och idag är över 30 % av Nordeas aktier ägda av ansvarsfulla 

företag där samtliga skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar 

(Höglund-Rosén, 2013). 

 

Nordeas hållbarhetsarbete utförs främst för att undvika risker och för att garantera 

långsiktig lönsamhet. Höglund-Rosén citerar Nordeas VD Christian Clausen när hon 

säger att ”Ansvarsfullt företagande leder till hållbara resultat”, och menar fortsatt att 

så alltid varit fallet men att det har blivit tydligare under den senaste tiden. Krav på att 

företagen tar socialt ansvar har till exempel ökat från arbetskraften, och Höglund-

Rosén menar att både existerande och potentiella medarbetare har högre krav på sin 

arbetsgivare. För medarbetare är det ofta viktigt att deras värderingar stämmer 
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överens med företagets, därför är CSR ofta ett bra sätt att attrahera ansvarsfull och 

kompetent arbetskraft. Att inte arbeta med CSR har också sina nackdelar och kan 

medföra risker. Om någon av Nordeas aktieägare är delaktig i en skandal för att de 

inte tar sitt ansvar i samhället är risken stor att även Nordeas varumärke blir 

smutskastat. För att inte riskera detta är det därför viktigt att Nordea tar ett ansvar i de 

investeringar de gör och den kreditgivning de tillhandahåller. Samtidigt finns det en 

förväntansbild på att banken arbetar med CSR (Höglund-Rosén, 2013). 

 

Enligt Höglund-Rosén har motiven inte förändrats sedan tiden innan finanskrisen och 

Nordea har alltid arbetat för att vara långsiktigt lönsamma. Höglund-Rosén menar 

dock att medvetenheten kring hur viktig bankers lönsamhet är har ökat sedan 

finanskrisen. Hon säger fortsättningsvis att ”I och med finanskrisen gick allt fokus till 

det rent elementära och bankernas viktigaste uppgift var att vara lönsam nog att låna 

ut till sina kunder.” (Höglund-Rosén, 2013).  
 

5.3. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

5.3.1. Skandinaviska Enskilda Bankens hållbarhetsredovisning 2007 

År 2007 presenterade SEB sin första hållbarhetsrapport på 29 sidor. I inledningen 

skriver bankens VD Annika Falkengren att rapporten är ett uttryck för bankens 

ambition att rapportera och bevaka dess miljöpåverkan och dess påverkan på 

samhället, samtidigt vill man lyfta bankens bidrag till en bättre och mer hållbar 

utveckling av våra samhällen. Rapporten innehåller de sex områden som banken 

ansåg vara viktiga inom området CSR 2007, nämligen etik, kunder, anställda, 

aktieägare, miljö och samhälle. Hög etisk standard är viktigt för att vinna samhällets 

och kunders förtroende. SEB anser att deras uppdrag är att bidra till utvecklingen av 

samhällen och välstånd för nästkommande generation. Samtidigt menar banken att 

kunder kräver produkter och tjänster som bemöter deras engagemang i vår framtid. 

Även anställda är väldigt medvetna och vill arbeta på ett företag där de kan vara stolta 

över och dela sitt företags värderingar och kultur. Banken skriver också att 

engagerade medarbetare är avgörande för företagets framgång därför lägger banken 

mycket fokus på sina anställda (Skandinaviska Enskilda Banken, Hållbarhetsrapport, 

2007).  
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5.3.2. Skandinaviska Enskilda Bankens hållbarhetsredovisning 2012 

Rapporten från 2012 är 34 sidor lång och mer detaljerad än rapporten från 2007. 

Banken har identifierat åtta affärsprioriteringar under de nästkommande tre till fem 

åren, där ingår ansvarsfull försäljning och marknadsföring, att motverka finansiell 

brottslighet, ansvarsfullt ägande, reducera miljöpåverkan, hållbara investeringar och 

finansieringslösningar, en bra och attraktiv arbetsplats, tillgängliggöra finansiella 

tjänster, samt samhällsengagemang. Dessa åtta prioriteringar är grupperade inom tre 

ansvarsområden; bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar. År 2012 skriver banken att 

man strävar efter att ha hög lojalitet bland sina kunder, att banken ska ha ett gott 

anseende, men även engagerade medarbetare anses väldigt viktigt. Man skriver att det 

är en förutsättning för bankens och dess kunders framgång, och att man är stolt över 

att medarbetare lever efter företagets värdering. Banken skriver också att förtroende 

är avgörande och att förtroende från kunderna är avgörande för bankens lönsamhet. 

Genom att agera ansvarsfullt och att göra hållbarhet till en naturlig del av affären 

anser banken att de kan stärka långsiktiga relationer med kunder och andra 

intressenter (Skandinaviska Enskilda Banken, Hållbarhetsrapport, 2012). 

 

5.3.3. Intervju Skandinaviska Enskilda Banken 

Vår intervjuperson för Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är Cecilia Widebäck 

West som är hållbarhetschef i SEB-koncernen sedan snart fyra år tillbaka, och hennes 

titel är Head of Corporate Sustainability. Hon berättar att hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att driva på och koordinera bankens hållbarhetsarbete samtidigt 

som hon är ansvarig för rapportering av arbetet (Widebäck West, 2013). 

 

När vi ber Widebäck West att summera varför banken bedriver ett så omfattande 

hållbarhetsarbete svarar hon att det har vuxit fram och att organisationen och 

ledningen kommit fram till att det är nödvändigt, samtidigt som banken förväntas 

jobba med det. ”Det är en kombination av att vi förväntas göra det och att det är 

viktiga frågor, och sen är det väldigt viktigt att vi jobbar med risker på rätt sätt” 

(Widebäck West, 2013). Hon berättar att mycket handlar om riskhantering vilket de 

som bank är mycket vana vid, men samtidigt ser de att det på vissa områden finns nya 

affärsmöjligheter.  Anställda ställer också krav, berättar hon. Som medarbetare vill 

man vara stolt över företaget och kunna stå bakom företagets värderingar. ”Vi är ju 
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ett tjänsteföretag och vi är ju beroende av att ha mycket engagerade medarbetare.” 

(Widebäck West, 2013). Hon tror också att medarbetarnas förväntningar har ändrats 

sedan 2008 och att det, förutom arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter, är mer än 

vilken lön man får som spelar roll, till exempel värderingar och företagskultur. Hon 

anser också att det skett en utveckling gällande fokus på hållbarhetsarbete i samhället 

överhuvudtaget, inte bara hos SEB (Widebäck West, 2013). 

 

På frågan Var det även dessa faktorer som var viktigast innan finanskrisen? svarar 

Widebäck West att hon tror att de faktiskt varit det. Hon berättar att man redan på 

1990-talet hade en ordentlig övning kring miljöfrågor. Riskhanteringen inkluderar 

sedan dess formellt miljöfrågor och har successivt kompletterats med frågor kring 

socialt ansvar såsom arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. God bolagsstyrning har 

alltid varit väsentligt vid riskbedömning. Hon tycker inte att motiven för 

hållbarhetsarbetet har förändrats, däremot anser hon att ambitionen ökat. Hon menar 

att arbetet med hållbarhetsfrågor blivit mycket tydligare, och att medvetenheten har 

ökat (Widebäck West, 2013). 

 

5.4. Swedbank 

5.4.1. Swedbanks hållbarhetsredovisning 2007 

Swedbanks hållbarhetsredovisning från 2007 är två sidor lång och väldigt kortfattad. I 

rapporten presenterar Swedbank vilken typ av hållbarhetsarbete som bedrivs för 

tillfället och vilka initiativ banken är ansluten till. De motiv som presenteras är 

förtroende från sina kunder, vilket medför ett ansvar för dem men även för samhället. 

Ansvaret ses ur flera olika perspektiv, nämligen ekonomiskt, etiskt och miljömässigt. 

Banken vill vara en positiv kraft i samhället och verka för hållbar utveckling. Det 

skrivs också att banken är beroende av omvärldens förtroende, och hög etisk standard 

lägger grunden för bankens förtroende och anseende. Arbetet med hållbarhetsfrågor är 

lönsamt ur flera aspekter – det stärker varumärket, det skapar nya affärsmöjligheter, 

ökar aktiens attraktionskraft hos miljö- och etikfonder, minskar risker vid 

kreditgivning och gör banken till en mer attraktiv arbetsgivare (Swedbank, 

Hållbarhetsrapport, 2007).    
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5.4.2. Swedbanks hållbarhetsredovisning 2012 

Rapporten från 2012 är mer omfattande än den från 2007, och utgörs nu av 44 sidor. I 

rapporten presenterar Swedbank hållbarhetsarbetet integrerat i affärsmodellen enligt 

tre områden; finansiell hållbarhet, social hållbarhet, samt ekologisk hållbarhet. 

Utöver detta har fem intressentgrupper bestående av kunder, medarbetare, samhälle 

och omvärld, ägare och investerare samt beslutsfattare och samhällsinstitutioner 

identifierats, där samtliga ligger till grund för en del av hållbarhetsarbetet. ”Genom 

framsynt agerande, ansvarsfull rådgivning och utbildning arbetar vi för en ekonomi i 

balans, vilket också bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället i stort.”, 

är det syfte Swedbank presenterar för sitt hållbarhetsarbete (Swedbank, 

Hållbarhetsrapport 2012, s. 7). I rapporten skriver Swedbank att förtroende är en 

grundbult för all bankverksamhet Banken skriver också att de ”bidrar med en del av 

den finansiella infrastrukturen som är en förutsättning för ett välfungerande 

samhälle.” (Swedbank, Hållbarhetsrapport 2012, s. 7) och syftar till att man har ett 

ansvar för hållbar utveckling, det är inte är ett frivilligt koncept (Swedbank, 

Hållbarhetsrapport, 2012). 

 

5.4.3. Intervju Swedbank 

Vår intervjuperson för Swedbank är Camilla Robinson-Seippel, hållbarhetschef och 

ställföreträdande chef för Public Affairs. Hennes titel som hållbarhetschef är Head of 

Sustainability. Robinson-Seippel har varit ansvarig för hållbarhet i banken sedan 

ungefär fyra år tillbaka, då området låg under Public Affairs som hon tidigare var chef 

för. Hon berättar att hennes arbetsuppgifter är otroligt varierande med allt från 

investerarförfrågningar, rankingar som ställer stora frågeformulär, en stor del externt 

som rör journalister och studenter, men även en hel del internt i organisationens alla 

affärsområden (Robinson-Seippel, 2013).  
 

När vi ställer frågan Varför arbetar ni med hållbarhet? svarar Robinson-Seippel: 

”Vår grundläggande övertygelse är att om man jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor 

så utvecklas våra hemmamarknader på ett mer hållbart sätt vilket gör att plattformen 

vi bedriver bankverksamhet på är lättare, och därmed finns en direkt koppling till vår 

affärspotential.” (Robinson-Seippel, 2013).  Hon berättar att Swedbank tror att 
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hållbarhetsarbete bidrar till att banken gör bättre affärer i ett bättre samhälle, att det är 

lönsamhet i botten (Robinson-Seippel, 2013).  
 

Gällande motiven innan krisen menar Robinson-Seippel att det alltid varit lönsamhet i 

grunden men att bankens egna finansiella stabilitet, det vill säga buffertar, har 

accelererat efter krisen eftersom man hade en otroligt låg aktiekurs och var nära att gå 

omkull. ”Sen är det ju väldigt mycket kopplat till risk och möjligheter i det dagliga 

arbetet för kollegorna ute i banken. Det vill säga att när man tittar på ett företag inte 

bara tittar på resultat- och balansrapporter och marknadsplan utan att man har ett 

helhetsperspektiv på företaget som gör att man även fångar upp de här frågorna. Det 

gör att man får en bättre bild, och har man en bättre bild så kan man göra en bättre 

riskbedömning och då kan man sätta ett bättre pris vilket återigen kopplas tillbaka till 

lönsamhet.” (Robinson-Seippel, 2013). Samtidigt berättar hon att hon tror att det 

finns en allmän förväntansbild från Swedbanks intressenter, det vill säga att man 

förväntar sig att banken arbetar med den här typen av frågor (Robinson-Seippel, 

2013). 

 

Robsinson-Seippel poängterar att Swedbank gått ifrån begreppet traditionell CSR. 

Med ”traditionell CSR” menar hon att det länge inneburit att man anlitar någon annan 

att göra gott i samhället, till exempel samarbetar med en ideell organisation men 

aldrig kopplar in det direkt i sin verksamhet. Istället menar Robinson-Seippel att 

Swedbank aktivt försöker integrera hållbarhetsfrågorna i alla sina affärsaspekter, och 

att de försöker jobba med det i stort (Robinson-Seippel, 2013). 

 

5.5. Svenska Bankföreningen 

5.5.1. Intervju Svenska Bankföreningen 

Vår intervjuperson för Svenska Bankföreningen är Agneta Brandimarti, föreningens 

CSR-ansvariga, bankjurist och tidigare informatör. Nuförtiden sysslar hon mestadels 

med juridiska frågor, men för ett par år sedan var det mycket bankgemensamt CSR-

arbete då många banker letade efter former och ramverk för hur man ska arbeta med 

CSR. När vi ställer frågan Varför arbetar banker med CSR idag? svarar Agneta att 

det här är något som vuxit fram. Hon tror att det är viktigt för bankerna att känna att 

de tar ett samhällsansvar, vad som ingår i det kan variera från bank till bank. Även 
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långsiktighet i sina affärer, att det ska vara hållbart och inte kunna ifrågasättas är 

bakomliggande faktorer till bankers CSR-arbete, menar Brandimarti. Hon säger också 

att det finns stora risker med denna typ av arbete om man inte sköter sig, det handlar 

mycket om förtroende. Det är viktigt att kunna leverera det man har lovat, och det är 

viktigt att kunna motsvara intressenters förväntningar. Samtidigt är det viktigt med 

hållbarhetsarbete ur ett arbetskraftperspektiv då det är lättare att kunna attrahera bra 

personal, och Brandimarti anser att det, tillsammans med ekonomisk långsiktighet, 

kan vara de främsta motiven (Brandimarti, 2013). 

 

Gällande motiven bakom svenska bankers CSR-arbete, tror Brandimarti inte att det 

förändrats särskilt mycket med anledning av krisen. Hon menar att svenska banker är 

duktiga på CSR och att vi inte påverkats särskilt mycket av krisen på det området. 

Däremot anser hon att det kan tänkas vara annorlunda för länder nere i Europa där 

man inte hunnit lika långt som Sverige. Svenska banker var tidigt igång med denna 

typ av arbete, och då har man inte förändrat något på grund av finanskrisen 

(Brandimarti, 2013). 

 
Tabell 2: Sammanställning av de svenska storbankernas motiv till sitt CSR-arbete, 2007. Egen 

bearbetning. 

 

 
 

Tabell 3: Sammanställning av de svenska storbankernas motiv till sitt CSR-arbete, 2012. Egen 

bearbetning. 

 

Tabellen är vår tolkning av de rapporter och intervjuer vi granskat. 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyserar vi den data vi samlat in genom rapporter och intervjuer, 

samt kopplar informationen tillbaka till det teoretiska ramverket som presenterats 

tidigare i uppsatsen.  

6.1. Rapporter 
I tabell 1 ser vi att längden på rapporterna har ökat markant sedan 2007 för samtliga 

svenska storbanker, undantaget SEB som var den enda banken med en utförlig rapport 

det året. Det är också den enda banken som inte utökat sin rapport särskilt mycket 

2012, utan ökningen är endast på fem sidor. År 2012 hade alla banker en fristående 

hållbarhetsrapport, medan endast SEB och Swedbank hade det år 2007. Vi kan 

konstatera att bankerna har betydligt mer utrymme för att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete idag, vilket gör att det blir lättare för dem att uttrycka sig och 

motivera sitt arbete. Nordea har varit statligt ägt fram till andra halvan av 2013, vilket 

har inneburit att de sedan 2008 haft lagkrav på att redovisa sitt hållbarhetsarbete. De 

var fortfarande statligt ägda när rapporten för 2012 publicerades, vilket kan vara en 

förklaring till varför deras rapport är den mest omfattande detta år.  

 

6.2. Dagens motiv 

De motiv som presenteras av respektive bank är väldigt lika. Samtliga banker menar 

att långsiktig lönsamhet är det grundläggande motivet för hållbarhetsarbete. För att nå 

den långsiktiga lönsamheten ger bankerna kompletterande motiv för sitt arbete. De 

mest framstående har vi presenterat i Tabell 3 som förtroende, kunder, medarbetare, 

förväntansbild och risker.  

 

Förtroende är en gemensam nämnare för alla banker, de är alla övertygade om att 

förtroende från intressenter, främst kunder och medarbetare är avgörande för att de 

ska kunna bedriva framgångsrik bankverksamhet. Även myndigheter och allmänheten 

i stort uppges vara viktiga intressenter när det gäller förtroendeskapande. För att vinna 

sina kunders förtroende krävs att verksamheten sköts enligt hög etisk standard och 

ansvarsfullt agerande, vilket poängteras av alla banker. Kunderna är en viktig tillgång 

för banken, vilket gör att sådant förtroende kommer att generera långsiktig lönsamhet 

för banken. Nordea menar att allt arbete som bedrivs syftar till att göra kundens 
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upplevelse så bra som möjligt. Utan kunder kan inte en bank eller annan verksamhet 

överleva då det är kunderna som gör att banken går med vinst, därför är det föga 

förvånande att detta presenteras som ett starkt motiv till bankens CSR-arbete och dess 

arbete med långsiktiga relationer. Samtidigt är det möjligt att bankerna fokuserar 

extra mycket på förtroende efter finanskrisen, då undersökningar visat att 

bankbranschen i allmänhet tappade förtroende från kunder under 2009.  

 

SEB beskriver att det finns en större medvetenhet hos allmänheten gällande CSR 

idag, och främst hos den yngre generationen. Det innebär att CSR inte bara används 

för att tillgodose de befintliga medarbetarna, utan bankerna vill även vara en attraktiv 

arbetsplats för potentiella medarbetare. Både SEB och Swedbank talar om att det är 

viktigt att medarbetarna kan identifiera sina egna värderingar med företagets. Det är 

viktigt att medarbetare är eniga med företagets värderingar för att ge en enad bild av 

banken. Om alla medarbetare skulle ha olika värderingar och agera på eget bevåg 

skulle detta ge en oerhört splittrad bild av banken, vilket i sin tur leder till att 

kunderna blir osäkra på vad företaget står för och vad de kan erbjuda.  

 

Alla banker anser, antingen i rapporten från 2012 eller vid vår intervju, att det finns en 

förväntansbild på dem. Idag förväntas banker arbeta aktivt med hållbarhetsarbete och 

det skulle snarare te sig märkligt om de saknade detta helt och hållet. Det kan bero på 

att hållbarhetsarbete snarare är en norm än en frivillighet idag. Det definieras som 

frivilligt men det är uppseendeväckande om ett större företag inte bedriver något typ 

av hållbarhetsarbete överhuvudtaget. Detta ämne är omdebatterat i media, och det 

råder en större medvetenhet om fenomenet idag än vad det gjorde för ett par år sedan.  
 

Bankerna menar att de har större fokus på riskhantering än någonsin tidigare. Dels 

handlar det om att inte ge krediter till företag som inte agerar etiskt och ansvarsfullt, 

då de kan kopplas ihop med den bank som är kreditgivare och skada dess rykte. 

Strängare riskhantering innebär också lägre kreditförluster vilket gör banken mer 

lönsam, både genom att de får tillbaka sina pengar samtidigt som de kan behålla sina 

kunder längre. Samtidigt bidrar banker till samhällets utveckling i stort, och att 

ansvarsfullt agerande från bankens sida bidrar till en positiv samhällsutveckling. En 

positiv utveckling av samhället gör att det blir lättare för bankerna att bedriva sin 



!

 33 

verksamhet.  

 

6.3. Förändring av motiv 

Ingen av våra intervjupersoner anser att motiven förändrats sedan innan finanskrisen. 

Däremot visar tabell 2 och 3 att motiven inte är exakt likadana vid våra två 

jämförelseår. Det behöver inte betyda att motiven har förändrats, men att en del motiv 

kan ha tillkommit eller fått ökat fokus. Samtidigt hade alla svenska storbanker utom 

SEB oerhört kortfattade hållbarhetsredovisningar år 2007 vilket kan innebära att en 

del motiv inte givits rum i rapporten vilket påverkar vårt resultat. Hos Svenska 

Bankföreningen är det blankt i tabell 2 för att vi valt att inte markera de specifika 

motiven i och med att Brandimarti angivit att motiven är samma. Dock har vi inga 

dokument som styrker detta och har därför valt att lämna denna rad blank.  

 

Det stora motivet till varför banker arbetar med hållbarhetsfrågor är idag, och var 

även innan finanskrisen, långsiktig lönsamhet. Alla våra intervjupersoner menar att 

motiven fortfarande är detsamma, men samtidigt kan vi se att de blivit mer ambitiösa i 

sitt CSR-arbete. Det kan bero på att både kunder, medarbetare, och samhället i stort är 

otroligt medvetna idag. Samtidigt påpekar både Handelsbanken och Swedbank att 

banker idag är mer medvetna om behovet av finansiell stabilitet, och därför har mer 

fokus på CSR blivit aktuellt. Vi tror att det kan bero på att många banker upplevde en 

tung period efter krisen och vill vara väl förberedda när det sker nästa gång. Samhället 

är medvetet om att konjunkturer går i cykler, och det är högst sannolikt att detta inte 

var den sista finansiella krisen vi kommer uppleva.  
 

Något som är gemensamt för bankernas värderingar och syn på hållbarhetsarbete är 

att samtliga har gjort det till en del av verksamheten. Det återfinns i flera olika former, 

och är implementerat på många plan i samtliga bankers organisation. Samtidigt 

poängterar Swedbank att de gått ifrån det traditionella begreppet CSR. De använder 

sig istället av begreppet hållbarhet. Det som är intressant i detta fall är att ingen av de 

andra bankerna påpekat detta, trots att deras syn på CSR verkar vara densamma som 

Swedbanks i det stora hela. Vi tror dock att bankerna har samma syn på konceptet, 

men att Swedbank är den enda bank som har en så smal definition av begreppet CSR 

och därför valt att uttrycka det.  
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Den stora skillnaden från år 2007 är att ingen av bankerna har angett förväntansbild 

som motiv i någon av sina rapporter eller vid intervjuerna. Dock menar samtliga 

banker att det idag finns en förväntansbild på dem från ett antal olika intressenter, en 

del mer framträdande än andra. Det kan bero på att det finns en större medvetenhet i 

samhället idag och att det snarare blivit en norm än ett undantag.  

 

I tabell 2 syns även att Handelsbanken saknar motivet risk och att Nordea saknar 

motivet medarbetare år 2007. Vi har valt att bortse från dessa två och inte analysera 

denna skillnad djupare, eftersom bankerna hade betydligt mindre utrymme för sin 

redovisning detta år och eventuellt valt att fokusera på de mest framträdande motiven. 

Anledningen till att vi valt att analysera förväntansbilden djupare är att ingen av 

bankerna hade detta motiv 2007, men att samtliga angav det år 2012. Därför kan detta 

fenomen inte ses som ett undantag, jämfört med de andra två fallen. Därmed blir det 

mer relevant att analysera förväntansbilden djupare.  
 

6.4. Motiv i relation till teoretiskt ramverk 

I vår undersökning har vi sett att samtliga svenska storbanker anger långsiktig 

lönsamhet som sitt främsta motiv. Att alla banker anger samma motiv kan förklaras 

genom DiMaggio och Powells teori som menar att företag har en tendens att 

efterlikna varandra. Enligt det ekonomiska perspektivet i Schwartz och Carrolls teori 

är tanken bakom en aktivitet att maximera företagets vinst. Detta kan förklara varför 

lönsamhet är ett av de främsta motiven. Samtidigt är det svårt att avgöra under vilket 

av Windells perspektiv de svenska storbankerna hör hemma. Det är tydligt att det inte 

finns någon motsägelse mellan CSR och en framgångsrik arbetsverksamhet, vilket gör 

att de inte kan kategoriseras under The Narrow Scope. Dock är det inte möjligt att 

avgöra huruvida bankerna ska falla under The Golden Mean eller The Broad Scope. 

De ska bidra till samhället genom lönsamhet, men också se till sina intressenters bästa 

enligt The Golden Mean. The Broad Scope menar istället att företag är skyldiga att 

bedriva CSR, och att det bygger på osjälviska övertygelser. Vi är eniga med att 

bankerna inser att de är skyldiga att bedriva CSR-arbete och att det finns en 

förväntansbild på dem vilket gör att de kan kategoriseras under The Broad Scope. 

Dock är inte hänsynen till alla intressenter grundat på osjälviska övertygelser eftersom 
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deras främsta motiv är långsiktig lönsamhet. Detta innebär att de inte kan 

kategoriseras under The Broad Scope helt och hållet. Därför har vi svårt att fastställa 

vilken av dessa två som ska gälla för de svenska storbankerna, och skulle därför vilja 

se en kombination av dessa.  
 

Enligt intressentteorin bör varje företag anpassa sitt agerande efter de 

intressentgrupper som finns i företagets omgivning. Det kan vi se att bankerna gör då 

många av de personer vi intervjuat beskriver kunder och medarbetare som två av de 

viktigaste motiven bakom CSR-arbete. Båda dessa grupper anses vara primära 

intressenter och behövs för att ett företag ska existera. I och med att bankerna nämner 

dessa som motiv till arbetet med CSR är det tydligt att deras hållbarhetsarbete och 

ansvarsfulla agerande grundar sig på dess intressenter. Att ta hänsyn till och att 

respektera sina intressenters moraliska rättigheter representerar Schwartz och Carrolls 

etiska perspektiv. Ett företag bör fokusera på vad omvärlden och samhället anser är 

rätt och moraliskt och en negativ påverkan på samhället är inte att föredra. Alla 

aktiviteter ska utföras med intressenters bästa i åtanke, och endast då kan aktiviteten 

anses etisk.  
 

Samtidigt menar legitimitetsteorin att legitimitet uppnås när företagets värderingar 

överensstämmer med de som finns i samhället. Det finns en förväntansbild på att 

företaget arbetar med CSR, vilket bankerna är väl medvetna om. Teorin menar fortsatt 

att det finns ett socialt kontrakt mellan företag och dess intressenter. Intressenter har 

förväntningar på hur företag ska agera, och det är också de som avgör huruvida 

handlingarna kan klassas som etiska och moraliska som i sin tur ökar företagets 

legitimitet. Detta ligger till grund för förtroende från bankens kunder, vilket är 

avgörande för bankens överlevnad. Om intressenter anser att företaget inte kan leva 

upp till förväntansbilden finns risken att de bryter det sociala kontraktet, vilket 

innebär att till exempel kunder kan byta bank, eller att leverantörer avslutar sitt arbete. 

Vid intervjuerna som gjorts har vi noterat att bankerna är eniga och medvetna om att 

det finns en förväntansbild på dem, och att det är viktigt att upprätthålla förtroendet 

från sina intressenter.  
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7. Slutsats 

7.1. Sammanfattning 
Vi kan konstatera att alla banker som legat till grund för vår undersökning presenterar 

samma motiv bakom sitt CSR-arbete. De motiv som ligger bakom CSR är faktorer 

som är tätt sammankopplade och tillsammans bidrar till det största motivet, långsiktig 

lönsamhet. Vi kan också konstatera att inget motiv har försvunnit sedan innan 

finanskrisen, men att det har tillkommit motiv. Det nya gemensamma motivet är 

förväntansbilden, vilket vi tror beror på att det finns en större medvetenhet kring CSR 

idag. Vi kan också konstatera att ambitionen har förändrats. Det arbete som bankerna 

utför är mer omfattande idag än vad de var för fem år sedan, rapporterna likaså. CSR-

arbetet får ta större plats idag, och implementeras hela tiden på nya plan i bankernas 

verksamhet. Det blir en större och större del av det dagliga arbetet, och det är 

osannolikt att denna utveckling kommer att avstanna.  
 

7.2. Begränsningar med studien 
För att få mer omfattande resultat fler intervjupersoner varit att föredra, det hade gett 

oss en bredare bild av bankernas motiv till CSR. Det är svårt att säkerställa varje 

banks arbete genom att endast prata med en anställd på varje bank, oavsett hur mycket 

kunskap denna person har inom ämnet. Vi hade samtidigt fått en bredare bild om vi 

hade intervjuat de personer som faktiskt arbetade med CSR under 2007. Eftersom vi 

ställer frågor om vilka motiv bankerna hade under just 2007 kan det vara svårt för de 

vi intervjuade idag att svara på frågor ifall de inte arbetade på den positionen under 

det året. För att göra en ännu bredare undersökning finns möjligheten att utforska fler 

svenska banker. För oss var detta inte ett alternativ i och med att vi hade relativt kort 

tidsperiod att slutföra vårt arbete på. Vi inser dock att det är svårt att applicera vår 

undersökning på alla svenska banker eftersom vi bara undersökte de fyra största. 

 

7.3. Förslag till fortsatt forskning 

I undersökningen har vi kommit fram till att motiven till de svenska storbankernas 

CSR-arbete inte förändrats under de senaste åren. Frågan är dock om motiven har 

stagnerat och alltid kommer att vara desamma eller om det är möjligt att se en 

förändring i framtiden. Att om ett par år genomföra en undersökning som liknar vår 
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kan eventuellt besvara denna fråga och därför vara intressant att genomföra. Enligt 

vår undersökning hade inte finanskrisen en signifikant påverkan på bankernas motiv 

till CSR-arbete. Huruvida ett aktivt hållbarhetsarbete kan ha en inverkan på den 

finansiella situationen i framtiden vet vi dock inte. Kan bankernas sociala ansvar på 

något sätt motverka eller påverka en kommande kris, och på vilket sätt bör 

hållbarhetsarbetet genomföras för att krisen ska bli så mild som möjligt? Att 

undersöka motiven för hela finansbranschen hade också varit intressant att eftersom 

företag inom denna bransch kan vara väldigt olika och markant skilja sig från 

varandra.  
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9. Appendix 1 
9.1. Appendix 1 – Intervjuguide till svenska storbanker 
Huvudfrågorna som legat till grund för våra intervjuer på bankerna är som följer: 

; Vad heter du? 

; Vilken position har du, och hur länge har du jobbat i banken? 

; Hur arbetar ni med CSR? 

; Varför arbetar ni med CSR? 

; Vi har läst en del artiklar och avhandlingar där det skrivs att kraven på CSR-

arbete har ökat från bankernas intressenter sedan finanskrisen 2008. Håller du 

med om det? 

; Hur såg CSR-arbetet ut innan finanskrisen 2008? Vad hade ni för motiv till ert 

CSR-arbete då? 

; Om motiven är annorlunda idag jämfört med innan krisen, anser du då att 

krisen påverkat förändringen? 

 

Följdfrågor har blivit ställda i relation till den information som presenterats vilket 

innebär att följdfrågorna är olika för olika intervjuobjekt.  

9.2. Appendix 2 – Intervjuguide till Svenska Bankföreningen 
Huvudfrågorna som legat till grund för vår intervju på Svenska Bankföreningen är 

som följer: 

; Vad heter du? 

; Vad har du för position på Svenska Bankföreningen, och hur länge har du 

arbetat här? 

; Vad har du för arbetsuppgifter? 

; Varför arbetar banker med CSR idag? 

; Var motiven annorlunda under år 2007, innan finanskrisen? 

; Vi har läst en del artiklar och avhandlingar där det skrivs att kraven på CSR-

arbete har ökat från bankernas intressenter sedan finanskrisen 2008. Håller du 

med om det? 

; Om motiven är annorlunda idag jämfört med innan krisen, anser du då att 

krisen påverkat förändringen? 

 

Följdfrågor har blivit ställda i relation till den information som presenterats.  


