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SAMMANFATTNING 

 
CSR är ett begrepp som det senaste decenniet har blivit ett allt mer omdiskuterat ämne. En av 

företagets många intressenter att ta hänsyn till är medarbetarna. Medarbetarnas engagemang 

kan förbättra företagets CSR-arbete, då det genom medarbetarna blir enklare att förmedla 

ämnet vidare till kunderna. Med hjälp av en kvalitativ studie är syftet med uppsatsen att 

undersöka hur Handelsbankens Upplands Väsbys medarbetare uppfattar arbetat med socialt 

ansvarstagande gällande ansvarsfull kreditgivning. Vidare har vi undersökt hur medarbetarna 

blir involverad i arbetet. Genom datainsamling har vi analyserat hur styrning angående CSR 

inom organisationen påverkar arbetet med ansvarsfull kreditgivning, hur information och 

kunskap förmedlas med hjälp av intern kommunikation och utbildningar och hur riktlinjer och 

företagskulturen påverkar medarbetarnas syn till arbeta ansvarsfullt. En slutsats är att 

medarbetarna tycker att intern kommunikation inom ämnet skapar ett större engagemang än 

utbildningar, då de kan applicera det enklare praktiskt i det dagliga arbetet. Även de interna 

riktlinjerna och Handelsbankens företagskultur skapar ett engagemang och goda 

förutsättningar för att påverka deras individuella handlingsutrymme angående ansvarsfull 

kreditgivning.  

Nyckelord: CSR, ledarskapsperspektiv, medarbetarperspektiv, uppförandekoder, 

företagskultur, kommunikation, Handelsbanken 
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1. INLEDNING 
 

“Handlar du ekologiskt?”  

“Ja, absolut!”  

“Väljer du en ekologiskt och kravmärkt bank också?” 

“Nej, det har jag inte tänkt på”. 

Så svarar Madeleine, 30 år, när SVT intervjuar privatpersoner angående bankernas etik.  

 

Allt fler människor börjar inse vikten av att handla ekologiska produkter, inte ta bilen och att 

källsortera sina sopor. Konsumenter har även börjat göra mer medvetna val i det som de väljer 

att konsumera. Valen är baserat på ett hållbarhetstänk och vad som upplevs som mest etiskt 

och miljömässigt korrekt, men hur medvetna är vi egentligen om vad våra pengar på banken 

används till?  

1.1 Bakgrund 

Banksektorn har en viktig roll i dagens samhälle och har ett stort inflytande över vilka företag 

och verksamheter som får investera i samhället. Genom sin starka roll kan bankerna välja att 

engagera sig i samhället på olika sätt gällande hållbarhet. Bankerna kan engagera sig genom 

att beakta vilka miljöaspekter banken tar hänsyn till i det dagliga arbetet och vid 

kreditgivning, eller genom socialt ansvarstagande där banken aktivt engagerar sig i samhället 

eller kan erbjuda sina kunder etiska fonder. Socialt ansvarstagande, som ofta är en del av 

bankernas CSR-arbete, kan även handla om de anställdas arbetsvillkor, jämställdhet och 

mångfald på arbetsplatsen (Swedishbankers, 2015).  

 

Genom att företags samhällsansvar har fått ett ökat intresse har begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR) fått allt större betydelse. När begreppet CSR uppkom beskrevs det som 

ett etiskt hänsynstagande med målet att minimera de stora vinsterna som företagen gjorde i 

och med att kapitalismen växte sig starkare (Bazillier & Vauday, 2014). Löhman och 

Steinholtz (2003) skriver att det inte är någon nyhet att arbeta socialt, etiskt och miljömässigt 

korrekt, utan hade sin början redan 1948. Genom den ökade internationaliseringen och 

globaliseringen har förhållandet till omvärlden ändrats även här i Sverige och det finns starka 

skäl att tro att denna utveckling kommer hålla i sig (Löhman och Steinholtz, 2003). 
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Ett företag har många olika intressenter att ta hänsyn till. Eftersom kraven på organisationers 

öppenhet ökar vill olika intressentgrupper i allt större grad veta hur företagen bedriver sin 

verksamhet. Att arbeta aktivt med företagets sociala ansvarstagande innebär att detta arbete 

måste kommuniceras till olika intressenter. Kommunikationen om hur företaget bör arbeta 

måste överensstämma med hur man arbetar i praktiken (Grafström et al., 2010). Utifrån 

granskning och intressenternas ökade kännedom, tycks det ha blivit ett allt större fokus på 

huruvida företag tar sitt sociala ansvar. Medarbetare vill ha goda arbetsförhållanden, kunder 

vill ha miljövänliga produkter och företagets investerare vill inte bli förknippade med 

barnarbete och vapenhandel. Det är upp till företagen att agera utefter dessa principer 

(Grafström et al., 2010). 

 

Chong (2009) menar att en av företagens viktigaste intressenter är medarbetarna. När 

medarbetarna känner en stark koppling till företagets identitet kan det leda till ett ökat 

engagemang, som i sin tur kan ge ökad motivation (Chong, 2009). Det finns olika hjälpmedel 

som aktivt kan påverka medarbetarnas uppfattning om vad ett arbete inriktat mot CSR innebär 

(Grafström et al., 2010). Utbildning är ett sådant verktyg, som kan öka kunskapen om 

företagets värderingar och normer hos de anställda. Genom att ha utbildningar i CSR är det 

enklare att se socialt ansvarstagande som en del av organisationens företagskultur (Brammer 

et al., 2007; Brytting et al., 1993).  
 

Löhman & Steinholtz (2003) menar att den främsta anledningen till varför medarbetare är en 

av de viktigaste intressenterna är för att det är dem som gör företagsstrategin levande och 

förverkligar ledningens idéer. De anställda levererar löften om varumärket som företaget visar 

upp i sin kommunikation med omvärlden. Därmed är det viktigt att de anställda är insatta i 

företagets CSR-arbete (Löhman & Steinholtz, 2003). Medarbetarna är oftast de som har mest 

kontakt med kunderna och framstår därför som den mer trovärdiga källan i motsats till en 

broschyr eller företagets hemsida (Dawkins, 2004). Med andra ord kan medarbetarna ses som 

en viktig del av företagets CSR-förmedling. 

 

Då vi människor blir allt mer medvetna om företagens miljö- och samhällsansvar blir vi även 

mer medvetna om hur vi väljer att konsumera, men när det kommer till hur bankerna väljer att 

investera i företag och verksamheter befinner sig konsumenterna i underläge för att kunna 

påverka. Det leder till att många konsumenter är frustrerade då det är deras pengar 

finansbranschen använder när de investerar (Amnestypress, 2015). 
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I januari 2015 lanserades ett internationellt initiativ av Fair Finance Guide, framtaget av fem 

olika organisationer; Sveriges Konsumenter, Amnesty, Naturskyddsföreningen, Fairtrade och 

Diakonia i Sverige med syftet att enklare förklara för bankernas kunder hur deras pengar 

används. Initiativet är till för att granska i vilken utsträckning de sju största bankerna i Sverige 

tar hänsyn till hållbarhet och socialt ansvarstagande när de investerar i och lånar ut pengar till 

företag. Granskningen visar att de svenska bankerna investerar i verksamheter runt om i 

världen som kan bidra till att mänskliga rättigheter kränks (Fair Finance Guide, 2015). 

Undersökningen visar även att de svenska bankerna saknar viktiga principer för hållbarhet 

och socialt ansvarstagande i sina riktlinjer och att de svenska bankerna i genomsnitt endast 

följer 22 % av de etiska principerna (SVT, 2015). Granskningen undersöker 230 olika 

principer, där alltifrån miljö, biologisk mångfald, korruption, bonusar och mänskliga 

rättigheter ingår. I granskningen hamnar SEB i topp med 43 % medan Handelsbanken endast 

ställer sig bakom 13 % av de dessa principer (Fair Finance Guide, 2105). SEB hamnade även 

i topp av alla de granskade svenska bankerna på grund av deras övergripande vapenpolicyer 

där de i sina investeringspolicyer hänvisar till EU:s uppförandekoder för vapenexport till 

länder som kränker mänskliga rättigheter medan Handelsbanken hamnade längst ned av alla 

undersökta svenska banker i sin syn på biologisk mångfald (DN, 2015). Här ställer sig 

Handelsbanken inte bakom några (0 %) av de granskade principerna som bl.a. tar upp 

bankernas syn på skyddskrav av skogar med hög biodiversitet och hotade djur- och växtarter 

(Fair Finance Guide, 2015). Undersökningen som utfördes av Fair Finance Guide är baserad 

på publika dokument där de har granskat hur bankernas faktiska investeringar och agerande 

rimmar med deras riktlinjer (Fair Finance Guide, 2015). 

  

1.2  Problematisering 

Att forska om och undersöka CSR har under de senaste åren blivit alltmer populärt; om varför 

det anses vara viktigt för samhället och hur det skulle kunna påverka företagen ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Forskningen har uppvisat resultat som indikerar på att företag som 

arbetar med CSR även kan förknippas med viss lönsamhet (Rodrigo & Arenas, 2007). Trots 

att det bedrivits mycket forskning avseende CSR har denna forskning främst ämnat undersöka 

CSR ur företagens externa intressenters perspektiv det vill säga hur kunder, aktieägare och 

konkurrenter upplever detta arbete. Att forskningen till stor del varit baserad på hur externa 

intressenter upplever ett arbete med CSR har bidragit till att det blivit ett glapp i forskningen, 
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då man inte undersökt hur CSR uppfattas internt i organisationer (Rodrigo & Arenas, 2007). 
  

För att ett arbete med CSR ska genomsyra hela företaget är det viktigt att kommunicera med 

samt informera och engagera medarbetarna i arbetet, då det främst kommer vara dem som 

genomför det i praktiken (Dawkins, 2004). Enligt Löhman & Steinholtz (2003) krävs det att 

medvetandegöra arbetet hos de anställda, så de förstår vad som förväntas av dem för att 

arbetet ska kunna genomföras. En annan bidragande faktor till att arbetet inte fungerar som 

det borde kan vara bristande kunskap hos de anställda. Av denna anledning är det viktigt att 

ledningen och de ansvariga cheferna sprider kunskap på ett tydligt sätt, så att de anställda 

därefter kan förmedla CSR-arbetet vidare till kunderna (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

Enligt Svenska Bankföreningen (2015) står den finansiella sektorn för 4,8 % av Sveriges 

BNP, där bankerna står för 39 % av finansmarknaden, bankerna har därmed en betydande roll 

för samhället. Trots detta har konsumenterna, vars pengar bankerna faktiskt finansierar sin 

verksamhet med, lite insyn om vad deras pengar går till och svårt att finna relevant 

information om detta, baserat på vad som verkligen sker i praktiken (Swedishbankers, 2015).  

 

När Fair Finance Guide (2015) avslutade sin granskning av de svenska bankerna och 

publicerade sitt resultat i januari i år föll domen tungt – de svenska bankerna har stora brister i 

sitt hållbarhetsagerande när de investerar i och lånar ut till företag. Enligt Fair Finance Guide 

(2015) ställer sig de svenska storbankerna1 svagt bakom de granskade principerna angående 

socialt ansvarstagande.  

 

Handelsbanken, som även hamnade längst ned i undersökningen, svarade på denna kritik att 

granskningen utförd av Fair Finance Guide endast är baserad på publika dokument och att det 

därför inte syns hur Handelsbanken i praktiken arbetar med de interna dokument som styr 

bankens hållbarhetsarbete. Istället för att granska hur Handelsbanken investerar pengar ska vi 

undersöka hur de arbetar med socialt ansvarstagande gällande ansvarsfull kreditgivning, för 

att ta reda på om de i den frågan arbetar med att följa bankens etiska riktlinjer att agera 

ansvarsfullt. Handelsbanken (2014) skriver i sin hållbarhetsredovisning att ansvarsfull 

kreditgivning handlar om att inte ge krediter till kunder som saknar förutsättning att betala 

tillbaka pengarna och att den ekonomiska rådgivningen som ges i samband med krediter alltid 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank.!
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ska utgå från kunden. Om kunden inte anses ha en god återbetalningsförmåga ska banken inte 

ge en kredit baserat på att det är en bra affär för banken med goda ränteintäkter 

(Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2014). För att ta reda på hur detta sker inom 

Handelsbanken vill vi undersöka hur ansvarsfull kreditgivning uppfattas av medarbetarna.  

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet kring socialt ansvarstagande gällande 

ansvarsfull kreditgivning uppfattas av medarbetarna på Handelsbanken Upplands Väsby. 

Vidare ämnar vi undersöka hur medarbetarna involveras i arbetet om ansvarsfull 

kreditgivning.  

1.4 Frågeställning 

• Hur förmedlas information och kunskap om interna regelverk gällande ansvarsfull 

kreditgivning inom Handelsbanken? 

• Hur engageras och påverkas medarbetarna i bankens arbete med ansvarsfull 

kreditgivning till kunder?  

1.5 Avgränsning  

Handelsbanken (2015) menar att de är en stark decentraliserad organisation, där varje kontor 

representerar sig själva. Varje kontor har sin egen budget och arbetar efter egna uppsatta mål. 

I Handelsbanken hållbarhetsredovsning (2014) nämner de att lokal närvaro skapar en stark 

närvaro och lojalitet hos kunderna. Vi har till denna undersökning valt att fokusera på ett 

medelstort kontor i norra Stockholmsområdet med ca tio anställda för att se hur ansvarsfull 

kreditgivning förmedlas inom organisationen och uppfattas av medarbetarna i det dagliga 

arbetet.  

 

 

 
!
!
!
!
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2. BEGREPPSDEFINITION   

I detta avsnitt förklarar vi de begrepp vi kommer att använda oss av löpande i arbetet ur 

Handelsbankens perspektiv och vad lagen säger angående kreditgivning.  

2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) definieras enligt Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning (2014) som ett av bankens frivilliga ansvarstagande för hur bankens 

verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

Handelsbanken har valt att dela upp detta arbete i fyra olika delar, Handelsbanken i samhället, 

Socialt ansvarstagande, Miljöarbete och Etik och Policyer (Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning, 2014).  

2.1.1 Socialt ansvarstagande 

Socialt ansvarstagande som är en av delarna i Handelsbankens CSR-arbete, har de valt att 

dela upp i mindre delar. De olika delarna inom socialt ansvarstagande är ansvarsfull 

kreditgivning, ansvarsfull rådgivning, ansvarsfulla investeringar, nöjda kunder och 

Handelsbanken som arbetsgivare. Delen om ansvarsfull kreditgivning har banken valt att 

definiera som att de aldrig lämnar ut krediter till kunder som saknar förutsättningar att betala 

tillbaka sina lån. Handelsbanken skriver även att ekonomisk rådgivning vid krediter ses som 

en otroligt viktigt del och att bankens intressen aldrig får sättas före kundens förmåga att klara 

av sina krediter (Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2014).  

2.2 Kreditgivning 

Riksdagen (2015) menar att innan ett kreditinstitut kan bevilja en kredit måste man pröva 

sannolikheten för att det åtagande som följer av avtalet kan fullgöras. En kredit får endast 

beviljas om åtagandena kan fullgöras på goda grunder. Vid en kreditprövning ska 

beslutfattarna ha tillräckligt mycket information om den prövade för att kunna bedöma 

kreditrisken. Beslutet måste sen dokumenteras så beslutsunderlaget kan kontrolleras och 

kreditärendets hantering även i övrigt följas upp (Riksdagen, 2015, Lag 2004:297). Banker 

förmedlar betalningar men lämnar även krediter, vilket gör att de således är specialiserade på 

att värdera, övervaka och hantera de kreditrisker som finns för de privatpersoner och företag 

de lånat ut pengar till.  

!
!
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3.#LITTERATURGENOMGÅNG 

För att undersöka hur företag involverar medarbetarna i sitt CSR-arbete har vi studerat hur 

arbetet kring CSR kan styras i organisationer. För att sprida kunskap om ämnet har vi även 

undersökt hur det förmedlas i en organisation och hur det påverkar medarbetarnas 

delaktighet i CSR-arbetet utifrån riktlinjer, företagskultur, utbildningar och intern 

kommunikation.  

3.1 Styrning angående CSR 

Det är viktigt att koppla samman företagets CSR-program med dess anställda. De två mest 

framstående teorierna är ledarskapsperspektivet och medarbetarperspektivet som skiljer sig åt 

på ett flertal punkter. Det är av intresse för undersökningen att se hur CSR integreras i 

företaget (Nord & Fuller, 2009). 

3.1.1 Ledarskapsperspektiv 

Bhattacharya et at. (2008) skriver att tidigare forskning visar på att ett arbete gällande CSR 

inom en organisation ofta är en toppstyrd process, vilket innebär att arbetet ses ur ett 

ledarskapsperspektiv. Ledarskapsperspektivet innebär att beslut arbetas fram och tas högt upp 

i hierarkin i företaget, bland högre chefer och ledningen. Beslutfattandet sker i dessa fall 

uppifrån och ned, där ledarpositionerna bestämmer vilka CSR-aktiviteter som är värda att 

engagera sig i och hur dessa ska genomföras (Bhattacharya et at., 2008). Nord & Fuller 

(2009) beskriver att ledarskapsperspektivet i vissa fall kan bromsa upp hela CSR-arbetet inom 

organisationen eftersom medarbetarna involveras sent i processen. Det kan vara svårt att 

reducera ledarskapsperspektivet i ett företag, trots att man inom företaget har initiativ från 

medarbetarna då det hierarkiska tänket är alldeles för rotat för att kunna bortse från. Detta 

hierarkiska arbetssätt kan bidra till att både chefer och medarbetare känner en trygghet och 

styrka att rätta sig efter denna sammanhållning av företaget och snarare finner det förvirrande 

om den skulle försvinna. I slutändan kan detta få de konsekvenser att initiativ från 

medarbetarna har svårt att komma fram och att beslut om CSR enbart sker på chefs- och 

ledningsnivå i dessa företag (Nord & Fuller, 2009). 

3.1.2 Medarbetarperspektiv 

Nord & Fuller (2009) menar att sedan CSR blivit ett allt mer uppmärksammat begrepp har 

forskningen ökat inom hur en organisation kan öka sitt engagemang av CSR genom dess 

medarbetare. Många människor vill idag arbeta för företag som anses vara goda 

samhällsaktörer, CSR är då ett bra sätt för företagen att visa sina värderingar och inte enbart 
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fokusera på deras vinstmaximering (Battacharaya et al. 2012). Chong (2009) skriver att det är 

viktigt att medarbetarna är medvetna om och insatta i företagets CSR-arbete då detta tenderar 

bidra till att medarbetarna blir mer positiva till och identifierar sig mer med företaget.  

 

Nord & Fuller (2009) menar att om ledarskapsperspektivet upplevs för starkt kan det hålla 

tillbaka organisationens CSR-arbete. Företaget kan istället öka meningen av 

medarbetarperspektivet betydelse. Detta perspektiv förespråkar att förändringar angående 

CSR inte behöver komma från företagets ledarpositioner utan likväl kan komma från de lägre 

nivåerna och medarbetarna (Nord & Fuller, 2009). Bhattacharya et al. (2008) menar dock att 

det är chefens ansvar att öka medarbetarnas engagemang och närhet till CSR-arbetet för att få 

dem att bli medvetna och aktivt engagerade.  

 

Lee et al. (2013) anser att när ett företags CSR-aktiviteter överensstämmer med företagets 

verksamhet skapar det ofta ett större engagemang hos medarbetarna, något som kan ses som 

bidragande till att CSR-aktiviteterna uppfattas mer positivt. Företagets förmåga att motivera 

de anställda kan även leda till ett större åtagande hos medarbetarna att uppnå företagets mål. 

Det innebär att medarbetare har lättare att knyta an till CSR-mål som är nära knutna den 

verksamhet som bedrivs på företaget och att medarbetarna kommer känna en större tilltro till 

dessa mål om de anser dem vara rimliga att uppnå (Lee et., 2013). Nord & Fuller (2009) 

menar att företaget kan arbeta med delmål för att medarbetarna ska bli mer delaktiga i CSR-

arbetet. Större mål kan bli orealistiska och svåra att nå vilket kan bidra till att motivationen 

hos medarbetarna minskar. Mindre mål är enklare att uppnå för medarbetarna och de kan på 

så sätt känna sig mer motiverade. Det är på så sätt enklare att involvera medarbetarna i 

företagets CSR-arbete (Nord & Fuller, 2009). Bhattacharya et al. (2009) menar därför att 

cheferna måste få med sig medarbetarna i CSR-programmet för att inte viktig information och 

kunskap ska gå till spillo.  

3.2 Uppförandekoder angående CSR 

Brytting et al. (1993) anser att det är företaget som har ansvaret för hur CSR-arbetet 

förmedlas ut i organisationen. Företaget kan påverka medarbetarnas uppfattning kring CSR 

genom riktlinjer och genom företagskulturen på arbetsplatsen. Dessa verktyg kan hjälpa öka 

moralen hos de anställda (Brytting et al., 1993). 
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3.2.1 Riktlinjer 

Brytting et al. (1993) skriver att företagets uppförandekoder är dess riktlinjer för att driva 

organisationen ur ett etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Riktlinjer är ett frivilligt 

åtagande och används för att göra företagets värderingar synliga och därmed enklare att sprida 

i företaget (Brytting et al., 1993). För att riktlinjerna ska vara enkla att tillämpa i det dagliga 

arbetet måste de vara tydligt utformade och enkla att förstå. Ett sätt att få medarbetarna mer 

involverade i CSR-arbetet är att låta dem vara med och formulera uppförandekoderna. Genom 

att de anställda involveras i arbetet med uppförandekoderna blir det lättare för dem att förhålla 

sig till dessa, det kan annars vara svårt att omvandla regler till ett önskvärt beteende (Löhman 

& Steinholtz, 2004). Brytting et al. (1993) menar att ett sätt att förenkla riktlinjerna för de 

anställda är att komplettera dem med praktikfall hämtade direkt från medarbetarna. Löhman 

& Steinholtz (2004) menar att beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, kan 

riktlinjerna vara utformade på olika sätt. De kan vara olika upprättade beroende på om 

organisationen behandlar miljöfrågor, engagerar sig i frågor om mänskliga rättigheter eller 

verkar mot korruption (Löhman & Steinholtz, 2004). 

3.2.2 Företagskultur 

Enligt Brytting et al. (1993) är en stark företagskultur nyckeln till framgång. Har företaget en 

bra kultur är det enklare att skapa gruppkänsla, motivation, trygghet och vägledning i det 

dagliga arbetet. Dock kan en stark företagskultur minska kreativiteten om alla tänker likadant 

(Brytting et al., 1993). När ett företag vill kommunicera CSR till medarbetarna blir därför den 

interna kommunikationen tillsammans med företagets kultur en viktig del. Enligt Hoogervorst 

(2004) bör företaget under dessa processer fokusera på företagets interna miljö istället för 

individens beteende då den influerar människors beteende. Genom att påverka individens 

beteende kan man påverka hur CSR-arbetet kommer att bli mottaget av medarbetarna. På 

företagsnivå bör ledningen även ta hänsyn till företagets normer som kan driva på olika 

attityder till CSR-arbetet (Hoogervorst, 2004). 

3.3 Kommunikation angående CSR 

Grafström et al. (2010) menar att kommunikation har en stor betydelse för hur CSR sprids 

inom en organisation. Brytting et al. (1993) diskuterar betydelsen av utbildningar för att 

kommunicera kunskap om företagets CSR-arbete. Enligt Heide et al. (2005) är intern 

kommunikation inom organisationen är ett verktyg för att förmedla CSR. Idag finns det 

många nya olika kommunikationskanaler att använda sig av för att sprida information om 

företagets arbete kring CSR (Grafström et al., 2010).  
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3.3.1 Utbildning 

Brytting et al. (1993) menar att det är viktigt med kommunikation genom utbildningar för 

personalen för att förmedla företagets normer, värderingar, historia och kultur. På många 

arbetsplatser betraktas företagsetiken som en del av utbildningsprogrammen där 

internutbildningar är ett sätt att få personalen att förstå företagets ideologi (Brytting et al., 

1993). Ett bra verktyg för att de anställda ska få mer kunskap om företagets CSR-arbete är 

utbildningar (Brammer et al., 2007). Vidare menar Brytting et al. (1993) att de anställdas 

förståelse för verksamhetsidéer beror på hur de har rekryterats och vidareutbildats inom 

företaget. Internutbildningar är ett viktigt verktyg i målstyrda och decentraliserade 

organisationer då dessa inte har ett givet centralstyre som i mer hierarkiska organisationer 

(Brytting et al, 1993). Utbildningar för företagets medarbetare är viktigt både för de 

nyanställda och för de som arbetat länge i företaget eftersom kunskap är en färskvara som 

ständigt behöver förnyas.  

3.3.2 Intern kommunikation 

Intern kommunikation i ett företag kan användas för att reducera avståndet mellan 

medarbetarna och företagets CSR-arbete. För att lyckas med detta krävs det att medarbetarna 

är medvetna om företagets arbetsstrategier och målsättningar (Angus-Leppan et al., 2010). 

Bhattacharya et al. (2008) skriver att det är väsentligt för ett företag att informera 

medarbetarna om företagets CSR-program på ett konkret och koncist sätt, då medarbetarna 

kan ses som en stor tillgång i utformningen av dessa aktiviteter. För att sprida information 

inom en organisation finns det olika kommunikationsmedel att använda sig av, bland annat 

utbildningar, interna möten och seminarium eller via intranätet (Heide et al., 2005).  

 

Grafström et al. (2010) menar att det finns många olika kommunikationskanaler, som bloggar, 

intranät och tidningar, att använda sig av för att förmedla kunskap och information. Utan 

medarbetarnas kunskap kan viktig information om hur företaget bör utforma sina CSR-

aktiviteter gå förlorad. Det kan således bli problematiskt för chefer att identifiera och uppfylla 

vissa CSR-initiativ om inte medarbetarna deltar (Bhattacharya et al., 2008). 

3.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

För att lyckas med företagets CSR-arbete krävs det en tydlig kommunikation av arbetet 

mellan företaget och dess intressenter. En av de viktigaste intressenterna hos företagen är 

medarbetarna, då det främst är de som ska förmedla budskapet vidare till företagens kunder 

(Löhman & Steinholz, 2003). Bhattacharya et al. (2008) skriver om betydelsen av hur 



! 13!

medarbetarnas involverande i organisationens CSR-arbete. Styrningen av ett CSR-arbete kan 

ske både ur ett ledarskapsperspektiv där ledarna på företaget har makten, och genom ett 

medarbetarperspektiv där medarbetarna har mer att säga till om (Nord & Fuller, 2009). 

Det krävs tydliga riktlinjer som medarbetarna kan förhålla sig till, utbildningar för att lära sig 

om ämnet och tydlig kommunikation inom organisationen för att arbetet med CSR ska 

fungera optimalt (Löhman & Steinholtz, 2004; Brytting et al., 1993; Bhattacharya et al., 

2008).  
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4. METOD 

I denna del har vi förklarat val av ämne och varför vi valde Handelsbanken och de 

respondenter vi valde att intervjua. Vi har även motiverat varför och vilka metoder vi har valt 

att använda i undersökningen och hur informationsinsamlingen gick till. Därefter har vi även 

beskrivit vår metod med källkritik, då denna ligger som grund till hur tillförlitligt och 

trovärdigt vårt resultat kommer uppfattas. 

4.1 Val av metod 

För att genomföra denna studie och besvara undersökningens frågeställningar på ett 

rättvisande sätt har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi ansåg att denna metod 

skulle vara lämplig då vi genom studien ämnar undersöka hur ansvarsfull kreditgivning 

förmedlas inom organisationen och uppfattas av medarbetarna. Enligt Saunders et al. (2009) 

är direkt kontakt med respondenterna att föredra vid komplexa frågeställningar. Vi har enligt 

detta resonemang valt att utföra intervjuer som undersökningsmetod. Vi ville även reservera 

oss för eventuella feltolkningar en enkät kan resultera i då det skrivna ordet kan tolkas olika 

från person till person (Saunders et al., 2009). 

4.1.1 Val av företag och respondenter 

Vi valde att undersöka Handelsbanken som företag då banken skriver på deras hemsida och i 

års- och hållbarhetsredovisningen att de har de lägsta kreditförlusterna av alla storbanker i 

Sverige och att de har nöjdast kunder (Handelsbanken, 2015). Utöver Handelsbankens eget 

uttalande om ansvarstagande hade vi innan uppsatsens början läst en studie av Fair Finance 

Guide som visade att svenska banker fick svaga resultat vid utomstående granskningar av 

deras etiska arbete, vilket antydde att de inte arbetar lika ansvarstagande som de ger sken av. 

Det visade sig även att Handelsbanken hade fått det lägsta resultatet av de banker som blev 

granskade i denna studie utförd av Fair Finance Guide i januari 2015.  
 

Vi valde att intervjua respondenter vi trodde skulle kunna ge oss en djupare förståelse för 

arbetet med ansvarsfull kreditgivning inom kontoret. De som blev intervjuade var därför 

kontorschefen och tre medarbetare, medarbetare A, medarbetare B och medarbetare C, med 

olika inriktningar inom kreditgivning (privatpersoner och företag). Vi valde att ha olika 

befattningar på respondenterna för att jämföra om kontorschefen hade samma syn på hur 

Handelsbanken valde att involvera medarbetarna i arbetet och hur medarbetarna upplevde att 

de blev involverade och om det skiljde sig något mellan hur de anställda upplevde det.  
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Kontorschefen har arbetat inom Handelsbanken sedan 1980-talet och har under denna tid 

arbetat på två olika kontor. Denne har varit kontorschefen på kontoret sedan 2006.  

Medarbetare A arbetar som företagsrådgivare och har arbetat inom Handelsbanken till och 

från i tio år på olika kontor. Denne började arbeta på Handelsbanken under sin studietid och 

blev sedan fastanställd. Denne har även tidigare arbetat som fackligt ombud innan denne blev 

företagsrådgivare. Medarbetare B arbetar som privat- och företagsrådgivare och har också 

arbetat till och från på Handelsbanken sedan 1980-talet. Denne har arbetat på två olika kontor 

men har de senaste sju åren varit på samma kontor. Medarbetare B har även arbetat på Danske 

Bank under en kort tid men valde att komma tillbaka till Handelsbanken och arbeta som 

privatrådgivare. Medarbetare C arbetar som företags- och privatrådgivare och har arbetat på 

Handelsbanken sedan 1997. Under dessa år har fyra år varit på kontor medan de andra åren 

har varit på Handelsbankens huvudkontor.  

4.1.2 Primärdata i form av intervjuer    

Som tidigare nämnts valde vi att använda oss av intervjuer som primär datakälla. Vi 

genomförde fyra separata intervjuer, varav en telefonintervju, på ett medelstort kontor med ca 

tio anställda. Vi använde semistrukturerade intervjufrågor som vi hade utformat innan 

intervjuerna ägde rum. Frågorna vi ställde var främst baserade på vår teoretiska referensram. 

För att få en större förståelse för hur arbetet med kreditgivning såg ut ställde vi även frågor 

kring kreditgivningsprocessen. Vi valde att basera frågorna på befintliga och publicerade 

teorier för att få en bra grund till intervjuerna och för att sedan kunna jämföra resultatet med 

det som bankerna själva säger på deras hemsida och i års- och hållbarhetsredovisningen.  

4.2 Primärdata 

För att utforma intervjufrågorna på lämpligt sätt har vi tagit del av och studerat 

Handelsbankens års- och hållbarhetsredovisningar (Handelsbanken, 2015). I dem fann vi 

information om företagets arbete med CSR och valde att rikta in oss på företagets ansvarsfulla 

kreditgivning. Intervjufrågorna har utformats på ett sätt som ska göra dem så neutrala som 

möjligt med försök att inte vägleda respondenterna. Saunders et al. (2009) menar att 

intervjufrågor ska försöka utformas så att respondenterna inte enbart ska kunna svara “ja” 

eller “nej” eller på något sätt kunna vara direktlänkade till något i arbete det är självklart att 

respondenterna utför. Frågorna till intervjuerna är utformade för att på ett lämpligt sätt kunna 

besvara uppsatsens frågeställningar. 
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Vi valde att fokusera på ansvarsfull kreditgivning inom Handelsbankens 

hållbarhetsredovsning (2014) då den delen framhävs som en av företagets viktigaste. Den del 

av företagets CSR-arbete vi valt att fokusera på är grundad på att den framhävs som en viktig 

del i företagets arbete, och att företaget ligger högre i snitt än sina konkurrenter avseende 

denna del (Handelsbanken, 2015). Intervjufrågorna utformades efter respondenternas 

befattning inom Handelsbanken. Kontorschefen fick därför frågor, som inte ställdes till 

medarbetarna, om hur denne spred information på kontoret och hur dennes syn på ledarskap 

såg ut. Medarbetarna fick istället frågor rörande hur de ansåg att den interna 

kommunikationen fungerade och hur deras engagemang till bankens CSR-arbete hade 

påverkats genom utbildningar och interna riktlinjer. Vi valde att göra denna uppdelning på 

intervjufrågorna då studien i huvudsak ämnar undersöka hur CSR upplevs ur en medarbetares 

perspektiv.  

 

4.2.1 Genomförande av intervjuerna 

Frågorna ställdes direkt till respondenten, utan att denne hade läst eller sett frågorna innan. 

Detta för att respondenten inte skulle ha möjlighet att bli influerad till att svara annorlunda än 

den första reaktionen. Saunders et al. (2009) menar att det kan vara bra att spela in intervjuer 

tills senare när materialet ska transkriberas. Alla intervjuerna blev därför efter tillåtelse 

inspelade, för att kunna användas som material vid renskrivning så att det inte skulle uppstå 

några frågetecken. Tre av intervjuerna ägde rum på kontoret i Upplands Väsby och den fjärde 

intervjun var en telefonintervju. Varje intervju tog ca 30 minuter.  

4.3 Sekundärdata 

Till denna undersökning använde vi oss av två olika tillvägagångsätt för att samla in data. Det 

första och viktigaste sättet var primärdata i form av intervjuer medan det andra sättet var 

sekundärdata i form av data från redan befintlig och publicerad litteratur. Vi samlade in data 

från tidigare forskning och litteratur genom att söka på Business Source Premier, där vi 

använde sökorden; CSR, kommunikation, arbetsverktyg för CSR och ledar- och 

medarbetarperspektiv angående CSR. Grundat på de data som inkom under sökandet av 

litteraturen bildade vi oss en tydlig bild av den teoretiska referensram vi senare kom att 

använda oss av. Denna referensram fick även ligga till grund för frågorna som sedan ställdes 

vid intervjuerna, detta för att kunna knyta frågorna till relevanta teorier och därmed enklare 

kunna tolka resultat som uppkom av undersökningen. 
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4.4 Källkritik 

Informationen som har samlats in kommer från fyra av företagets anställda på kontoret i 

Upplands Väsby, vilket är ca 40 % av de anställda på kontoret. För att komplettera detta 

material har vi har använt Handelsbankens hållbarhetsredovsning (2014). Då denna studie 

endast är utförd på ett kontor är vi medvetna om att resultatet inte kommer kunna bli 

applicerbart på hela Handelsbanken som organisation, vilket inte var syftet med uppsatsen. I 

enlighet med Saunders et al. (2012) är vi även medvetna om att en telefonintervju inte är lika 

tillförlitlig som en fysisk intervju, då det kan ske bortfall av information på grund av att man 

inte ser respondenten kroppsspråk. För att kompensera detta ställde vi följdfrågor där 

respondenten hade möjlighet att förklara sig tydligare. Vi anser att en jämförelsestudie med 

andra kontor hade varit en intressant vinkel på studien då vi hade kunnat fånga upp olikheter 

och kanske kunnat dra bättre slutsatser men även att ett fler antal intervjuer hade varit att 

föredra då detta hade kunna bidra till ett bättre och mer rättvisande resultat. Vi har under 

arbetets gång kontaktat andra kontor att undersöka, men dessa har av olika anledningar inte 

kunnat ställa upp på varken intervjuer eller telefonintervjuer, vilket bidragit till att studien 

endast fokuserar på ett av Handelsbankens kontor. Vi har även försökt få kontakt med andra 

kontor via kontorschefen på det kontor vi undersökte, men även detta utan framgång, då 

bankerna valt att varken svara på mail eller ringa tillbaka. Vi fick inte heller ta del av de 

anställdas interna regelverk “mål och medel”, vilket vi hade hoppats på då det hade förbättrat 

undersökningens empiriska del och på sätt analysen.  
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5. EMPIRI 

I detta avsnitt har vi gett en kort företagspresentation och en beskrivning av företagets arbete 

kring ansvarsfull kreditgivning. Därefter har vi berört det empiriska material vi har arbetat 

med. Det empiriska material som vi har valt att presenterat i avsnitten om styrning-, 

uppförandekoder- och kommunikation angående CSR är både baserat på Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning (2014) och på den information vi fått genom de intervjuer vi 

genomförde med medarbetarna på Handelsbanken Upplands Väsby.  

5.1 Handelsbanken 

Handelsbanken (2015) säger sig själva vara en starkt decentraliserad organisation som anser 

att det är viktigt att arbeta med affärsbeslut nära kunden. Banken anser därför att det finns ett 

behov av lokal närvaro och tillhandahåller därför ett rikstäckande kontorsnät i hela landet. Det 

innebär att varje kontor sätter sina egna mål som utgår från kontorens enskilda kunder och 

kommer inte från den centrala enheten. Den decentraliserade organisationen, där 

kontorschefen har ansvar för bankens affärer inom sitt lokala verksamhetsområde, leder till 

Handelsbankens starka lokala förankring (Handelsbanken, 2015). 
 

Varje år publicerar Handelsbanken en hållbarhetsredovisning (2014) där man kan läsa om 

deras mål ur ett hållbarhetsperspektiv. I denna rapport har de även valt att lyfta fram, 

utvärdera och förklara sina CSR-mål mer ingående. Enligt Handelsbanken är hållbarhet djupt 

förankrat i företagskulturen och därmed även i deras arbetssätt. Handelsbanken menar att 

deras mål är att vara en ansvarsfull samhällsaktör genom att ta ansvar för hur bankens 

verksamhet påverkar företagets intressenter och samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt perspektiv. För att uppnå detta följer man bankens interna styrdokument, ”mål och 

medel”, och riktlinjer (Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2014). 
 

5.1.1 Ansvarsfull kreditgivning 

I hållbarhetsredovisningen (2014) nämner Handelsbanken “socialt ansvarstagande genom 

ansvarsfull kreditgivning”, då de lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor vid kreditgivning. I 

hållbarhetsredovisningen menar banken att de arbetar mycket med att skydda den enskilda 

kunden från att hamna i ekonomiska svårigheter på grund av för hög skuldsättning. 

Handelsbanken nämner även här att brister i kundens återbetalningsförmåga aldrig kan 

åsidosättas med argumenten att banken erbjuds goda säkerheter eller höga marginaler i form 

av ränta. Enligt Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2014) har dem sedan länge en 
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återhållsam syn på risk, även miljörisk, vid kreditgivning och beviljar inte en kredit som de 

upplever kommer medföra risker på ett eller annat sätt. Kompetensen hos de anställda att 

kunna behandla krediter på ett korrekt sätt bemöts enklast i det dagliga arbetet på kontoret 

(Handelsbanken hållbarhetsredovisning, 2014).  

 

Kreditbedömning föreskriver även att det är viktigt att beakta god etik vid kreditgivning. Det 

innebär att banken måste granska kundens förhållningssätt till mänskliga rättigheter, 

grundläggande principer om arbetsvillkor, miljöhänsyn och bekämpande av korruption 

(Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2014). Bankens kreditpolicy beskriver att en kredit 

endast får beviljas om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra förbindelsen. I 

hållbarhetsredovisningen (2014) menar Handelsbanken att de strävar efter att dess historiskt 

sett låga kreditförlustnivå i förhållande till andra banker ska bestå och därmed bidra till 

bankens lönsamhetsmål och till att behålla en god finansiell ställning. 

 

5.2 Styrning angående CSR 

Angående hur styrningen kring CSR ser ut berättar kontorschefen under intervjun att det är 

Handelsbankens vd som upprättar de interna reglerna i boken ”mål och medel”, som varje 

medarbetare tillhandahåller. Vidare berättar Kontorschefen att varje gång en ny vd tillsätts 

uppdateras boken. Boken uppdateras efter hur verkligheten ser ut och förändras, och inte efter 

hur synen på arbetssättet förändras. Det är reglerna i ”mål och medel” som medarbetarna 

sedan följer i sitt dagliga arbete. Medarbetare A anser, trots att medarbetarna förhåller sig till 

bankens interna regler, att organisationens decentraliserade styrsätt leder till att medarbetarna 

har möjlighet till att ta många egna beslut och påverka sin egen vardag. Vidare nämner 

medarbetare A att det är av betydelse att vara påläst och veta bankens policyer, något som 

medarbetare C inte håller med om då denne anser att policyer är något man lär sig genom 

erfarenhet.  

 

Kontorschefen berättar under intervjun att för att arbeta som rådgivare och ge ut krediter, får 

varje medarbetare på banken en egen nivå på krediter som man får bevilja. Det är 

kontorschefen som föreslår en nivå till medarbetaren som sedan ska godkännas av 

kreditavdelningen. Vidare nämner kontorschefen att medarbetarna sedan måste ta ansvar över 

sin beviljade nivå vilket leder till att medarbetarna får ta egna beslut, men även måste ta 

ansvar över sina beslut.  
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För att involvera medarbetarna att arbeta ansvarsfullt gällande kreditgivning anser 

kontorschefen att medarbetarna förhåller sig till det genom att dagligen diskutera ansvarsfull 

kreditgivning med de anställda på kontoret. Någon gång varje år anordnas även interna 

utbildningar för de anställda där de diskuterar frågor angående socialt ansvarstagande. Annars 

nämner kontorschefen att det mesta sker praktiskt i vardagen på kontoret.  

 

Kontorschefen anser att kommunikation är det viktigaste verktyget, att dagligen diskutera de 

problem som uppstår. Kontorschefen gav som exempel att banken varje dag arbetar med 

kreditfrågor, både till företagskunder och privatpersoner, och att det är vanligt att dessa 

diskuteras mellan medarbetarna för att upptäcka risker och reda ut frågetecken. Kontorschefen 

berättar även att det är viktigt att vara en kulturbärare som chef, för att förmedla 

Handelsbankens syn till medarbetarna. Medarbetare A nämner även att storleken på kontoret 

har viss betydelse för hur chefen sprider information. Denne beskriver att det på större kontor 

är vanligt att de anställda är indelade i mindre arbetslag och att informationen på dessa kontor 

ofta sker genom mail. Kontorschefen nämner här att det på mindre kontor är enklare att ha 

möten med alla anställda samtidigt för att fördela ut information och det kan på så sätt vara 

enklare att sprida informationen och kunskap.  

 

5.3 Uppförandekoder angående CSR 

I enlighet med Handelsbanken hållbarhetsredovisning (2014) beskriver alla fyra respondenter 

den starka företagskultur och värderingar som råder på företaget. De nämner även att de tror 

att företagskulturen speglar hela uppfattningen för hur man agerar ansvarsfullt i det dagliga 

arbetet. Medarbetare A nämner att varje kontor är som ett eget företag men att de har samma 

riktlinjer i hela koncernen för att stärka hela Handelsbankens företagskultur.  

 

De etiska riktlinjerna inom Handelsbanken sätts av styrelsen varje år, där de mest 

grundläggande riktlinjerna för medarbetarna beskrivs. I de etiska riktlinjerna tar 

Handelsbanken bland annat upp att de alltid tillämpar de lagar som är mest fördelaktiga för 

kunden, detta beroende på att Handelsbanken även är verksamma på den utländska 

marknaden där lagar och regler skiljer sig från de svenska (Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning, 2014).  
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Enligt Medarbetare B och C är företagets riktlinjer viktiga, vilket de ofta diskuterar på 

kontoret. Som exempel nämner denne att etiska fonder har ökat och blivit allt vanligare den 

senaste tiden. För att lära sig vad etiska fonder betyder och innebär krävs det därför att 

medarbetarna får kunskap om detta. Vidare nämner medarbetare B att de på veckomöten 

därför diskuterar angående nya instruktioner och andra viktiga nyheter som medarbetarna bör 

känna till. 

  

I Handelsbankens riktlinjer nämner de även att det är varje enskild medarbetares ansvar att ha 

god kännedom om sina kunder, för att förhindra att banken lånar ut eller finansierar bland 

annat penningtvätt och terrorism (Handelsbankens hållbarhetsredovsning, 2014). Medarbetare 

C anser att det är viktigt att ha god kännedom om riktlinjerna för att vara i fas med 

arbetsgivarens sätt att arbeta, eftersom det annars kan skapa problem och missförstånd både 

internt och till kunder. Medarbetare A berättar vidare att det viktigt att göra en ordentlig 

bakgrundskontroll på alla kunder innan man beviljar en kredit eller ens påbörjar ett 

kreditärende. Medarbetare B menar också att en bakgrundskontroll är viktig inför varje 

kreditgivning och berättar även att den är av ännu större vikt vid nya kunder, något som även 

medarbetare C håller med om. Vidare anser dessa medarbetare att det är viktigt att se till 

helheten vid en kreditgivning; vad det är för typ av verksamhet som ska bedrivas, hur 

framtiden ser ut i branschen och vad det finns för säkerheter om något händer. Medarbetare B 

medger att det ibland kan vara svårt att veta säkert vad en kund vill låna pengar till och att det 

i dessa fall är viktigt att besöka kunden för att träffa den i en annan miljö och för att få en 

bättre förståelse för kunden. Denne säger också att man i vissa fall, om man inte förstår 

verksamheten fullt ut, får lyssna på sin magkänsla.  
 

Utöver riktlinjer beskriver Handelsbanken i hållbarhetsredovisningen (2014) ett centralt 

reglemente som innehåller regler för hur de anställda förväntas uppträda. Reglementet är en 

intern skrift och kallas “mål och medel” som varje medarbetare får när de börjar arbeta på 

banken. Skriften utgör grunden för hela Handelsbankens företagskultur, det decentraliserade 

tänket kring kundansvar, beslut och självständigt tänkande och de anställdas handlande 

(Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2014).  

 

Medarbetare A berättar att Handelsbanken decentraliserade organisation leder till 

medarbetarna får stora möjligheter att fatta många egna beslut. Denne nämner även att det är 

de starka riktlinjerna som finns i banken skapar handlingsutrymme för den enskilda 
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medarbetaren. Medarbetare C nämner detta att den starka företagskulturen tillsammans med 

riktlinjerna skapar en tydlig ram att arbeta inom. De tydliga ramarna gör att medarbetarna vet 

vad de har befogenhet att göra, men gör även att de kan utforma sitt arbete fritt. Banken har 

även dokument kring personalpolicy i Handelsbankens koncern som behandlar etiska 

frågeställningar. Utöver ”mål och medel” som varje medarbetare tillhandahåller berättar 

kontorschefen att det finns information till medarbetarna i bankens intranät, där det finns en 

sida som heter “jag som anställd”. Där finns det olika policyer och riktlinjer kring olika 

områden så som etiska frågor, sexuella trakasserier och särbehandling.  

 

Trots att både företagskulturen och riktlinjerna gör att medarbetaren får behörighet att fatta 

egna beslut är det ofta det sunda förnuftet som styr över de många besluten. Medarbetare A 

och C menar att detta leder till ett ökat engagemang för att arbeta mer ansvarsfullt. 

Kontorschefen menar att kunskap är viktigt för att förstå bankens kreditpolicy och de interna 

riktlinjerna. Även kontorschefen anser att mycket i slutändan handlar om sunt förnuft och tror 

att medarbetarna lär sig hur man arbetar ansvarsfullt genom erfarenhet. 

 

5.4 Kommunikation angående CSR 

I Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2014) skriver banken att deras styrka ligger i 

medarbetarnas samlade kompetens. Handelsbanken poängterar här att lärandet till 

professionalism ligger i det dagliga arbetet där det är medarbetarna som ansvarar för både sin 

egna och företagets utveckling (Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 2014). Detta är något 

som alla fyra respondenter återkommer till och nämner konstant under intervjuerna, att de lär 

sig genom att varje dag diskutera aktuella problem och frågetecken med sina kollegor. 

 

I hållbarhetsredovisningen (2014) beskriver banken att de har rutiner, systemstöd och 

utbildningar för de anställda för att de ska känna sig trygga med sin kunskapsnivå när det 

kommer till affärer som berör b.la. penningtvätt och terrorism. Kontorschefen nämner dock, 

att till skillnad mot vad som nämns i hållbarhetsredovisningen, att banken inte har några 

direkta utbildningar avseende ansvarsfull kreditgivning för de anställda för att lära sig det, 

vilket även medarbetare C instämmer med. Kontorschefen nämner att de har olika 

genomgångar på kontoret någon gång per år men att dem inte kan klassas som utbildningar. 

Vidare medger kontorschefen att det inte är nödvändigt med utbildningar angående de etiska 

riktlinjerna, utan anser att det viktigaste är att ämnet diskuteras löpande på kontoret, både med 
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andra medarbetare och kontorschefen, i enlighet med Handelsbankens hållbarhetsredovisning 

(2014). 
 

Medarbetare A som tidigare även arbetat som fackligt ombud inom Handelsbanken anser att 

denne har fått utbildningar inom socialt ansvarstagande. Denne anser dock att den fick mer 

utbildningar då än vad den får nu som rådgivare. Enligt medarbetare A får medarbetarna ta 

del av nya kurser angående nya licenser då dessa är viktiga att kunna i det praktiska arbetet.  

Medarbetare A anser att det är viktigt med utbildningar inom bankens CSR-arbete och tror att 

det skulle vara bra med mer utbildningar då detta ämne blir mer och mer aktuellt och ständigt 

diskuteras. Medarbetare A nämner även att utbildningar har påverkat dennes engagemang till 

socialt ansvarstagande. Medarbetare B och C säger sig inte ha fått några speciella utbildningar 

inom ämnet och tycker heller inte att det är nödvändig då det mesta inom ansvarsfull 

kreditgivning handlar om sunt förnuft och tidigare erfarenheter som denne nämner fås genom 

diskussioner på arbetsplatsen med kollegor. Medarbetare B nämner dock att CSR blivit ett 

mer aktuellt ämne på senare tid och att det pratas mer om det på kontoret än för några år 

sedan.  

 

En annan viktig del som går att läsa i hållbarhetsredovisning (2014) är om medarbetarnas 

planerade utvecklingssamtal, PLUS, som sker minst en gång per år. I utvecklingssamtalet 

utgår man från den egna enhetens verksamhetsplan och utefter den skapas en egen 

handlingsplan där medarbetaren bestämmer vilka mål som ska uppnås (Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning, 2014). Medarbetare A, B och C nämner utvecklingssamtalen som en 

viktig del i arbetet och anser att de personliga målen skapar motivation och engagemang till 

att göra ett bättre arbete.  
 

Det viktigaste enligt kontorschefen är kommunikation, att prata om problem och delegera. Då 

varje kontor är väldigt självstyrande, har kontorschefen ansvar för sitt område och att all 

information går ut till varje medarbetare. Medarbetare C nämner även att kommunikationen 

på kontoret är decentraliserad, men att chefen har tydliga ramar uppifrån i organisationen. För 

att underlätta för alla är det viktigt att varje individ är påläst och har koll på vad som är 

bankens policy. Det är då enklare att följa företagskulturen.  
 

För att kommunicera företagets CSR-arbete och hur krediter ska bedömas diskuteras det 

dagligen på kontoret, berättar alla fyra respondenterna. Kontorschefen berättar att de alltid 
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eftergranskar alla krediter, läser grunden till kreditbeslutet och hur det har dokumenteras. Då 

det inte sker så mycket utbildningar inom ämnet anser alla respondenter att det är viktigt att 

prata om det på daglig basis. Alla respondenter nämner att de ofta har morgonmöten där de 

diskuterar svåra eller problematiska kreditgivningar. Alla tre medarbetare anser att eftersom 

varje kreditgivning är unik är det enklare att prata om varje enskilt fall än att lära sig 

grundregler genom att gå på utbildningar.  
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras och jämförs det empiriska material vi samlat in med studiens 

litteraturgenomgång. Detta avsnitt har utgått från uppsatsens frågeställningar. 

6.1 Styrning angående CSR 

Hierarkiska organisationer anses vara mer toppstyrda än de som säger sig vara mer 

decentraliserade, och detsamma gäller deras CSR-arbete. I en toppstyrd process är det ofta de 

ledande positionerna som har mest makt och förmedlar vidare informationen nedåt i 

organisationen. Nord & Fuller (2009) menar att detta sätt att styra organisationens CSR-arbete 

kallas för ett ledarskapsperspektiv. CSR-arbetet även kan ses ur ett medarbetarperspektiv, där 

medarbetaren har ett större inflytande i processerna med CSR (Nord& Fuller, 2009).  

 

Det kontor ur Handelsbankskoncernen vi studerat i denna uppsats verkar inte arbeta efter 

speciella strategier för att varken skapa ett ledarskaps- eller medarbetarperspektiv gällande 

ansvarsfull kreditgivning. Det kan bero på att Handelsbanken är en decentraliserad 

organisation där varje kontor får sätta sina egna mål och regler (Handelsbanken, 2015). Det är 

vd:n för Handelsbankskoncernen som skriver de interna riktlinjerna och regler i skriften ”mål 

och medel” som varje medarbetare tillhandahåller. Varje gång en ny vd tillträder uppdateras 

boken. Detta kan liknas vid en toppstyrd process som Nord & Fuller nämner (2009), där det är 

vd:n som bestämmer reglerna, vilka sedan förmedlas i nedåtstigande led till de anställda.  

Dock verkar inte denna process vara så hårt styrd, vilket leder till att även medarbetarna enligt 

våra respondenter har en del att säga till om. Medarbetarna förhåller sig till bankens interna 

riktlinjer och anser att de på så sätt vet hur de ska agera ansvarsfullt när de hanterar krediter 

ärenden. Medarbetare A och C menar att den decentraliserade organisationen leder till att de 

anställda får ta många egna beslut om hur de ska agera ansvarsfullt och att det då ofta handlar 

om sunt förnuft.  

 

Bhattacharya et al. (2008) menar att det är chefens ansvar att öka medarbetarnas engagemang 

och kännedom om CSR. Även Nord och Fuller (2009) menar att ett starkare engagemang från 

ledningens sida lägger grunden för medarbetarnas motivation till ett högt CSR-engagemang. 

Det är viktigt från chefens och ledningens sida att involvera medarbetarna i ett tidigt skede av 

utformningen av riktlinjerna då en fördröjd involvering kan leda till att hela CSR-arbetet 

bromsas upp, menar Nord & Fuller (2009). Vidare är det därför av vikt för företaget att lära ut 

de interna riktlinjerna för de nyanställda på en gång när de börjar arbeta, förslagsvis genom 
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utbildningar inom ämnet. Detsamma gäller när skriften ”mål och medel” uppdateras, då är det 

viktigt att kontorschefen lär ut de nya riktlinjerna och policyerna till alla på kontoret för att 

tidigt skapa ett engagemang. För att information och kunskap inte ska gå till spillo är det 

viktigt att cheferna får med sig medarbetarna i företagets CSR-program, menar Bhattacharya 

et al. (2009). Kontorschefen på det undersökta kontoret, anser att denne gör detta genom att 

dagligen diskutera ansvarsfull kreditgivning med de anställda på kontoret, och ibland även 

kompletterar detta med interna utbildningar för de anställda. För att öka motivationen och ge 

mer tyngd åt medarbetarperspektivet skulle kontoret i enlighet med Nord & Fuller (2009) 

kunna skapa mindre delmål angående ansvarsfull kreditgivning för att involvera medarbetarna 

i CSR-arbetet.  

6.2 Uppförandekoder angående CSR 

De anställda på Handelsbanken Upplands Väsby anser sig ha en stark företagskultur vilket 

kan leda till att det är enklare att skapa gruppkänsla, ökad motivation, trygghet och 

vägledning i det dagliga arbetet, i enlighet med Brytting et al. (1993). Genom den information 

vi fick från alla fyra respondenterna kan det kopplas till hur det undersökta kontoret valt att 

arbeta. Företagskulturen är något respondenterna menar att de lutar sig emot och ser som en 

vägledning i det dagliga arbetet när de arbetar med kreditgivning.  

 

Brytting et al. (1993) menar dock att en stark företagskultur kan minska kreativiteten då alla 

tänker likadant och går efter exakt samma riktlinjer och policyer. Dock anser alla fyra 

respondenter att den starka företagskulturen speglar hela tankesättet för att agera ansvarsfullt 

när de behandlar olika krediter. Respondenterna anser även att kreativiteten ökar och inte 

minskar genom att den starka företagskulturen och att riktlinjerna leder till att medarbetarna 

får stora möjligheter att fatta många egna beslut i deras dagliga arbete. Alla fyra respondenter 

säger att detta skapar individuellt handlingsutrymme och ökar på så sätt deras engagemang till 

att arbeta mer ansvarsfullt.  

 

Hoogervorst (2004) skriver att genom att påverka individens beteende kan man påverka 

medarbetarnas attityd till företagets CSR-arbete. Genom att låta varje enskild medarbetare ta 

eget ansvar när det gäller ansvarsfull kreditgivning kan man påverka deras attityd till ett mer 

ansvarsfull sätt att arbeta (Hoogervorst, 2004). Då det i ”mål och medel” inte står konkret hur 

varje kreditärende ska behandlas, kan det ibland skapa problem att ta eget ansvar som 

medarbetare när det handlar om svårare kreditärenden. Ibland verkar respondenterna inte 
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uppfatta hållbarhetsaspekterna kring kreditgivning, då de ansåg att hållbarhet spelade in mer 

när krediterna skulle komma att påverka miljömässiga och sociala aspekter men inte när det 

handlar om de finansiella aspekterna  
 

Enligt Collier & Esteban (2007) krävs det även en tydlig målsättning som är inom räckhåll att 

för att en individ ska vara motiverad. För att medarbetarna enklare ska känna motivation 

krävs alltså att deras mål och värderingar som anställd är tydligt formulerade men även att de 

går hand-i-hand med företagets. Kontorschefen nämner att varje medarbetare på kontoret i 

Handelsbankskoncernen har egna personliga mål att sträva efter och berättar även att dessa 

mål är något som kontorschefen kommer fram till tillsammans med varje medarbetare under 

deras utvecklingssamtal. Med en tydlig och konkret målsättning är det enklare för 

medarbetarna att vara motiverade (Collier & Esteban, 2007). Det är något som medarbetare A 

och B håller med om och anser att det är enklare att veta vad man ska sträva efter om man har 

tydliga mål. Vidare nämner kontorschefen att varje medarbetare på Handelsbanken, utöver 

sina mål, även har en personlig utvecklingsplan som förändras i och med att medarbetarna 

uppfyller sina mål och sätter nya.  
 

6.3 Kommunikation angående CSR 

Då Handelsbanken anser sig vara en stark decentraliserad organisation, där varje kontor är sitt 

egna företag (Handelsbanken, 2015) skiljer sig arbetet med CSR åt från kontor till kontor. 

Enligt Brytting et al. (1993) kan företag genom att reducera hierarkin i organisationen öka 

möjligheten för ett etiskt synsätt att göra sig gällande. Detta påstående var något som 

medarbetare A, B och C höll med om, då det är kontorschefen som sätter upp mål för sitt 

kontor och på så sätt involverar sina medarbetare i målsättningen för kontoret. 

Hållbarhetsmålen för hela koncernen sätts framförallt i Handelsbankens 

hållbarhetsredovisning som presenteras varje år. För att dessa mål ska träda i kraft på varje 

kontor säger kontorschefen att ett visst ansvar ligger på denne att förmedla dessa mål till 

medarbetarna på kontoret. Kontorschefen säger även att detta främst sker genom 

utvecklingssamtal med varje medarbetare en gång per år och genom dagliga möten och 

samtal.  
 

Brammer et al. (2007) anser att det är viktigt med utbildningar angående företagets CSR-

arbete för att få en tydlig spridning av kunskapen i organisationen. Brytting et al. (1993) 

påpekar även att det är viktigt med internutbildningar i målstyrda och decentraliserade 
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organisationer, då alla medarbetare har ett större eget ansvar. Detta verkar, när vi utför 

intervjuerna, inte vara något det undersökta kontoret lägger större vikt vid när det gäller 

ansvarsfull kreditgivning. Respondenterna anser istället att mycket handlar om sunt förnuft i 

arbetet med att följa de etiska riktlinjerna och att utbildningar inte förmedlar den kunskap som 

krävs i praktiken, utan att den fås genom att arbeta och prata om ämnet dagligen.  

 

Medarbetare A anser dock att denne har fått mer utbildningar än många andra då den tidigare 

arbetade som fackligt ombud. Denne anser att internutbildningar ger medarbetare viktig 

kunskap om hur Handelsbanken arbetar med CSR-frågor och att medarbetarna genom 

utbildningar får den information de behöver om ansvarsfull kreditgivning när de möter 

bankens kunder. Vidare anser denna respondent att utbildningarna har ökat dennes 

engagemang till ämnet. Medarbetare A är även den som senast började arbeta på 

Handelsbanken. Redan under rekryteringen tyckte Handelsbanken att det var viktigt med ett 

engagemang inom CSR-frågor. Som nyanställd fick medarbetare A även internutbildningar 

om de etiska riktlinjerna och företagets starka företagskultur.  

 

När medarbetare C började arbeta på ett lokalt kontor 2011 berättar denne att det redan fanns 

ett förhållningssätt till hållbarhet och ansvarsfull kreditgivning. När kontorschefen och 

medarbetare B började arbeta på Handelsbanken på 1980-talet var detta inget banken arbetade 

konkret med och gav då inte heller utbildningar inom ämnet. Eftersom CSR är ett ämne som 

ständigt uppmärksammas, på den senaste tiden har det till exempel blivit vanligare med etiska 

fonder nämner medarbetare B. Det krävs en del kunskap för att lära sig att förstå vad etiska 

fonder innebär. Regelbundna utbildningar kan därför vara ett viktigt verktyg för att uppdatera 

kunskap, då det är en färskvara, hos medarbetarna (Brytting et al., 1993).  

 

Bhattacharya et al., (2008) menar att utan medarbetarnas kunskap kan det bli svårt för chefer 

att identifiera och uppfylla företagets CSR-initiativ. När de anställda endast lär sig genom att 

själv läsa företagets etiska riktlinjer i boken “mål och medel” vilar mycket ansvar på 

medarbetaren. Om de anställda är omotiverad och inte insatt i ämnet är det större risk att de 

inte lägger ned lika mycket tid och engagemang på att själva lära sig vad banken anser är 

etiskt korrekt eller inte.  
 

Eftersom särskilda utbildningar inte anses vara nödvändigt enligt kontorschefen, är det istället 

viktigt med kommunikation, både mellan chefen och medarbetarna och mellan de anställda. 
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På Handelsbanken Upplands Väsby är det därför viktigt att de anställda hjälper varandra och 

pratar och diskuterar om de uppstår ett problem. Även i det fall en ny medarbetare kommer 

kan det ibland vara de andra medarbetarna som får ansvar över att den nyanställda lär sig hur 

banken agerar och arbetar ansvarsfullt säger medarbetare A och C.  

 

Angus-Leppan et al. (2010) menar att intern kommunikation i ett företag kan användas för att 

minska avståndet mellan medarbetarna och företagets CSR-arbete. Att gamla medarbetare 

hjälper nya kan vara ett sätt att minska avståndet mellan medarbetarna och företagets CSR-

arbete, då det inte endast är chefen som har allt ansvar. Är kommunikationen dålig angående 

CSR kommer medarbetarna anse det som mindre viktigt att följa reglerna och företaget 

kommer få det svårare att leva upp till det som sägs i praktiken (Angus-Leppan et al, 2010). 

Kommunikation blir därför ett viktigt verktyg för Handelsbanken Upplands Väsby för att 

förmedla företagets CSR-policyer och etiska riktlinjer då de oftast inte använder sig av 

utbildningar för att sprida information och kunskap. Medarbetare C anser att 

kommunikationen är decentraliserad på kontoret men att cheferna har tydliga riktlinjer 

uppifrån organisationen.  
  

Respondenterna anser inte att informationen om hållbarhet är av så stor vikt vid kreditgivning 

till privatpersoner utan att det är viktigare vid kreditärenden rörande företag som arbetar inom 

riskfyllda branscher. Alla respondenter anser att det då kan vara svårt att veta vad företagen 

ska göra med pengarna de lånar. Vid dessa ärenden tror kontorschefen, medarbetare B och C  

inte att utbildningar skulle vara till hjälp, utan anser återigen att kommunikation är viktigare 

då de pratar med de andra anställda på kontoret när frågor uppstår. Än en gång nämner 

respondenterna att det handlar om sunt förnuft och ett de etiska reglerna sitter i ryggraden 

Medarbetare A anser dock att mer utbildningar skulle vara nödvändigt.  

 

 
!
!
!
!
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7. SLUTSATS 

I den här delen av uppsatsen mynnar analysen ut i slutsatser som vi har iakttagit. Vi avslutar 

avsnittet med förslag till vidare forskning och en avslutande diskussion. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur arbetet kring socialt ansvarstagande gällande 

ansvarsfull kreditgivning uppfattas av medarbetare på Handelsbanken Upplands Väsby. 

Vidare ämnade den undersöka hur medarbetarna involveras i arbetet om ansvarsfull 

kreditgivning.   

Denna studie indikerar på att det finns en motsättning mellan vad Handelsbanken skriver i sin 

hållbarhetsredovisning angående ansvarsfull kreditgivning och hur detta uppfattas av 

medarbetarna. Respondenterna anser att arbetet med ansvarsfull kreditgivning till kunder är 

viktigt då de kommer i kontakt med detta dagligen. Studien tyder också på att det varken finns 

ett tydligt ledarskaps- eller medarbetarperspektiv angående arbetet om CSR på 

Handelsbanken, både ledningen och medarbetarna är involverade i företagets process 

angående ansvarsfull kreditgivning. Vd:n skapar företagets riktlinjer, kontorschefen 

kommunicerar dessa till de anställda och medarbetarna får ta mycket eget ansvar i det dagliga 

arbetet med kreditgivning till bankens kunder. Medarbetarna blir även involverade i arbetet 

genom intern kommunikation på kontoret. Respondenterna ansåg att den interna 

kommunikationen skapade ett större engagemang än utbildningar inom CSR. Deras 

engagemang förstärktes även av den starka företagskulturen som ansågs råda på kontoret. 

Företagskulturen var något alla respondenter talade gott om och verkar enligt oss vara en stor 

bidragande faktor för att hålla motivationen uppe på arbetsplatsen. Alla respondenter ansåg att 

de interna riktlinjerna skapade goda förutsättningar till påverkan för deras individuella 

handlingsutrymme angående ansvarsfull kreditgivning. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att detta är ett aktuellt ämne att studera och att det finns många olika rubriker som 

kan ligga till grund för vidare forskning. En relevant vinkel vore att studera andra banker för 

att se hur dessa arbetar med hållbarhet och ansvarsfull kreditgivning eller att göra en 

jämförelsestudie mellan olika kontor inom Handelsbankskoncernen. Ett större antal 

intervjuer, både på samma kontor men även på andra kontor vore då att föredra då detta 

troligen skulle skapa en bredare bild av hur ansvarsfull kreditgivning sker i praktiken. 

Ett annat intressant ämne att undersöka vore att se om olika ledarskapsstilar påverkar hur CSR 

förmedlas och sprids i organisationen till medarbetarna.  
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7.2 Avslutande diskussion 

Under studiens gång har vi noterat en del saker som Handelsbanken skulle kunna förbättra. Vi 

anser att det är viktigt med utbildningar för medarbetarna inom socialt ansvarstagande. Så för 

att inte riskera att förlora kunskap skulle det vara bra för Handelsbanken att ha mer 

utbildningar inom ämnet, delvis för att inte gå miste om information men även för att ämnet 

blir viktigare även för banker. Utbildningar är även viktigt för att belysa medarbetarna om 

företagets hållbarhetsmål, och vad det dem ska resultera i.  

 

Efter undersökningen ställer vi oss även frågade till om Handelsbanken är en decentraliserad 

organisation, som de säger sig vara. Vi anser att mycket av arbetet verkar vara toppstyrt och 

kontoren inte verkar vara så självstyrda som de ger sken av på Handelsbankens hemsida. Vi 

upplevde detta under intervjuerna med de anställda på Handelsbanken Upplands Väsby. Som 

exempel kunde vi se att kontorschefen får sina direktiv uppifrån, inte får bestämma 

medarbetarnas kreditlimiter och inte heller får sätta kontorets hållbarhetsmål. Medarbetarna är 

inte heller delaktiga i organisationens hållbarhetsmål. Trots detta upplever vi att medarbetarna 

på Handelsbanken Upplands Väsby får ta mycket eget ansvar och vara delaktiga i vissa beslut 

som tas på kontoret.  

För att återkomma till granskningen av Fair Finance Guide som granskar socialt 

ansvarstagande gällande bankernas investeringar, så kan vi efter att ha undersökt hur 

Handelsbanken Upplands Väsby arbetar med ansvarsfull kreditgivning se att de arbetar efter 

företagets riktlinjer. Så trots att det verkar som att Handelsbanken tar ansvar över sina kunder 

gällande kreditgivning är det viktigt för banken att ta större ansvar gällande socialt 

ansvarstagande även när de investerar då det idag börjar bli allt viktigare för kunderna att 

välja även en bank som anses vara etisk.  

 

!  
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BILAGA 1 
!
Intervjufrågor till medarbetarna på Handelsbanken Upplands Väsby 

Övergripande frågor om respondenterna: 

1. Hur länge har du arbetat på Handelsbanken? 

2. Berätta om din roll på Handelsbanken, hur det dagliga arbetet ser ut? 

Frågor om Handelsbankens arbete med Socialt ansvarstagande 

3.     I er hållbarhetsredovsning nämner ni tre olika områden socialt-, finansiellt - och 

miljömässigt ansvarstagande. Hur länge har ni arbetat med detta? 

4.     Har ni märkt någon skillnad på hur det ser ut på arbetsplatsen efter att Handelsbanken 

införde att arbeta med hållbarhetsmål? (Om de har arbetat där så länge). 

5.     Anser ni att det krävs viss kunskap för att uppnå dessa hållbarhetsmål? 

Teoretiskt knutna frågor: 

6.     På vilket sätt anser ni att Handelsbankens företagskultur påverkar arbetet med socialt 

ansvarstagande i form av ansvarsfull kreditgivning? 

7.     Hur viktigt är det med riktlinjer inom ansvarsfull kreditgivning på arbetsplatsen? 

8.     Sker det utbildningar eller liknande inom socialt ansvarstagande och hur ansvarsfull 

kreditgivning bör ske? 

 

Frågor riktade till kontorsansvarig: 

9.     Hur gör ni på chefsnivå för att föregå med gott exempel gällande socialt ansvarstagande 

och ansvarsfull kreditgivning? 

10.  Hur gör ni på chefsnivå för att skapa och föda fram en positiv företagskultur gällande 

socialt ansvarstagande och ansvarsfull kreditgivning inom organisationen? 

11.  Hur kan du/ni på chefsnivå̊ engagera och/eller motivera medarbetarna i CSR arbete? 

 

Frågor riktade till medarbetarna: 

12.  Hur tycker Du utbildningar/information som getts har påverkat Ditt engagemang till 

socialt ansvarstagande?       

13.  Hur tycker Du att riktlinjer och företagskultur påverkar Ditt handlingsutrymme och 

engagemang i organisationen? 

14.  På vilket sätt anser du att den interna kommunikationen har påverkat din syn på 

ansvarsfull kreditgivning? 
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15.  På vilket sätt kommuniceras socialt ansvarstagande till er inom organisationen? 

16.  Hur upplever ni att era värderingar knyts samman med målsättningen för socialt 

ansvarstagande hos Handelsbanken? 

                                 

Kreditgivningsprocessen: 

1.    Kan ni kortfattat beskriva hur ert arbete med hållbarhet ser ut? Hur tänker ni själva kring 

hållbarhet? 

2.     Kan ni kortfattat beskriva processen vid en kreditgivning? 

3.     Finns det vissa faktorer vid en kreditgivning som väger in mer än andra? 

4.     Vilken storlek på summor kommer ni i kontakt med i samband med kreditgivning? Finns 

det olika “steg” för olika belopp? 

5.     Hur använder ni information om hållbarhet vid kreditgivning? Vad spelar informationen 

för roll vid kreditgivning? 

6.     Är det svårt att få tag på viss information som ni efterfrågar vid en kreditgivning?  

7.     Vilka hållbarhetsaspekter är speciellt betydelsefulla vid en kreditgivning? 

8.     Använder ni hållbarhetsinformation på olika sätt beroende på kreditens karaktär? 

9.     Använder ni hållbarhetsinformation på olika sätt beroende på kreditens 

användningsområde? 

11.  Finns det någon typ av karaktär på krediter som strider mot era principer i 

kreditpolitiken?       
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