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Titel: Hur kan Sustainability Management Control Systems användas för att integrera 

hållbar utveckling inom banksektorn? 

 

Sammanfattning: 

Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och det ställs allt högre krav 

på att företag ska ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Bankerna är de 

aktörer som kan styra hur kapital ska investeras och har därmed stor makt och mycket 

att vinna på att främja en hållbar utveckling i samhället. De globala affärsmöjligheterna 

som marknaden för hållbar utveckling utgör uppskattas att år 2050 uppgå till omkring 

tre biljoner dollar per år. Banking on shared value (BSV), som är en vidareutveckling av 

creating shared value, innebär att banker kan generera ekonomiskt värde på ett sätt som 

samtidigt skapar socialt och miljömässigt värde. Av en granskning som har utförts av 

Fair Finance Guide framgår det att de sju största bankerna i Sverige får relativt låga 

hållbarhetsbetyg. 

Många forskare menar att sustainability management control systems (SMCS), vilket är 

en en utvecklad modell av Malmi och Browns teori om MCS kan vara nyckeln till att 

lyckas integrera hållbar utveckling i verksamheten. Det efterfrågas dock fler praktikfall 

inom området. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för hur 

företagsledningen inom banksektorn kan använda SMCS för att integrera hållbar 

utveckling i sin verksamhet 

En fallstudie har genomförts av Ekobanken som är den enda svenska bank som är 

medlem i Global Alliance for Banking on Values och som har fått högst betyg av 

samtliga banker i Fair Finance Guides granskning. Det empiriska materialet har samlats 

in med hjälp av intervjuer med två personer inom Ekobankens ledning samt från 

dokumentstudier. Studien har en abduktiv ansats. 

Vi har identifierat Ekobankens mest framträdande styrningsverktyg som kulturell 

styrning som har ett starkt fokus på hållbar utveckling, administrativ styrning och 

cybernetiska styrningsverktyg. Ekobanken har enligt oss ett väl fungerande SMCS som 

lyckas med att integrera hållbar utveckling i verksamheten. Vi anser dock inte att 

Ekobankens arbete med hållbar utveckling kan definieras som BSV fullt ut men att de 

är den bank i Sverige som i nuläget kommer närmast att uppfylla kraven för BSV. Vi 

menar därmed att studiens resultat med fördel kan verka inspirerande för andra banker. 



  

Det är framförallt Ekobankens transparens, öppna klimat, ledningens engagemang samt 

deras hållbarhetsredovisning och utlåningspolicy som andra banker, som jobbar mot 

hållbar utveckling, enligt vår mening bör ta fasta på. 

 

Nyckelord: Banking on shared value, BSV, Banksektorn, Creating shared value, CSV, 

Ekobanken, Hållbar utveckling, Styrningsverktyg, Sustainability Management Control 

Systems, SMCS. 

  



  

English title: How can Sustainability Management Control Systems be used to 

integrate sustainable development in the banking sector? 

 

Abstract: 

Sustainable development is a topical subject in today's society and there is an increasing 

demand for companies to take responsibility by contributing to sustainable 

development. The banks control how capital is invested, thus giving them great power 

to and a lot to gain from promoting sustainable development in society. The business 

opportunities from the market for sustainable development is estimated to provide a 

value of three trillion dollars annually by 2050. Banking on shared value (BSV), which 

is a further development of creating shared value, means that banks can generate 

economic value and at the same time create social and environmental value. A review 

conducted by Fair Finance Guide shows that the seven largest banks in Sweden are 

performing relatively low results in terms of sustainability.  

Many researchers argue that sustainability management control systems (SMCS), which 

is a developed model of Malmi and Brown's theory about MCS, can be the key to 

successfully integrating sustainable development into the business. However, more 

practical cases are required in the area. This study aims at contributing to an increased 

understanding of how corporate governance in the banking sector can use SMCS to 

integrate sustainable development into the business. 

A case study has been carried out on Ekobanken, which is the only Swedish bank that is 

a member of Global Alliance for Banking on Values and has been awarded the highest 

rating in the Fair Finance Guide´s review. The empirical material has been collected by 

means of semi-structured interviews with two persons within Ekobanken´s management 

team as well as documentary studies. The study has an abductive approach. 

We have identified Ekobanken's most prominent management tools as cultural 

governance with a strong focus on sustainable development, administrative governance 

and cybernetic management tools. In our opinion Ekobanken has a successful SMCS 

that manage to integrating sustainable development into the business. However, 

Ekobanken's work with sustainable development can, in our opinion, not be fully 

defined as BSV, but we believe that they are the bank in Sweden that is currently closest 

to meeting the requirements for BSV. Therefore we mean that the results of this study 



  

can be of inspiration for other banks. It is primarily Ekobanken's transparency, open 

climate, management's commitment, and their sustainability report and lending policy 

that other banks working towards sustainable development should strive to apply. 

 

Keywords: Banking on shared value, BSV, Banking sector, Creating shared value, 

CSV, Ekobanken, Sustainable Development, Management tools, Sustainability 

Management Control Systems, SMCS. 
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1.	  Inledning	  

 
 
Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en introduktion av studiens 

problembakgrund samt studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. Därefter följer 

en beskrivning av uppsatsens disposition och kapitlet avslutas med en redogörelse för 

de nyckelbegrepp som förekommer frekvent i studien och som vi anser är nödvändiga 

för förståelsen. 

 
 

1.1	  Bakgrund	  

En vanligt förekommande uppfattning är att företags framgång sker på bekostnad av 

samhällets välmående och att företagen till stor del ska hållas ansvariga för de 

miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som råder (Porter och Kramer, 2011). 

Många företag ser på hållbar utveckling och ekonomisk vinst som två olika mål som 

inte går att kombinera vilket gör att de är ovilliga att satsa på hållbar utveckling 

(Dechant och Altman, 1994; Porter och Kramer, 2011). De glömmer bort att de inte 

bara påverkar utan också påverkas av samhällets välmående, att ett välmående samhälle 

behövs för att skapa efterfrågan och att samhällsproblem kan leda till stora kostnader för 

företaget (Porter och Kramer, 2011). Företagen har mycket att vinna på att ta ett socialt 

och miljömässigt ansvar i sitt värdeskapande, förutom att de bidrar till en bättre värld så 

kan detta ge företaget ett gott rykte vilket kan hjälpa dem att locka till sig nya kunder 

(Svensk handel, 2015). Vidare så kan fokus på socialt ansvarstagande leda till en 

arbetsplats där de anställda mår bättre och därmed har större motivation vilket kan 

förbättra deras prestationer vilket hjälper företaget att nå sina mål (Arbetsmiljöverket, 

2016; Svensk handel, 2015). Att värna om miljön kan också tjäna företaget i ett 

ekonomiskt syfte genom effektivisering och bättre resursutnyttjande (Svensk handel, 

2015). Det ställs allt högre krav på att företag ska ta sitt ansvar för att bidra till en 

hållbar utveckling, ett exempel är en ändring i årsredovisningslagen som ställer krav på 

att företag över en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med syftet att öka 

transparensen och underlätta jämförelser mellan företag (PWC, 2016a). Kravet på 
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hållbarhetsrapport gäller från och med kalenderåret 2017 och berör inte endast vanliga 

aktiebolag utan omfattar även värdepappersbolag, ekonomiska föreningar och banker 

(PWC, 2016b). 
 
Som finansiär har bankerna ett stort inflytande på både miljön, mänskliga rättigheter 

samt arbetsvillkor i form av deras investeringar i olika företag, stater och projekt (Fair 

Finance Guide, 2017a; Fair Finance Guide, 2017d; Fair Finance Guide, 2017e). De kan 

genom sina investeringar påverka och minska utsläppen av växthusgaser genom att följa 

internationella miljöavtal när de investerar och på så sätt bromsa den globala 

uppvärmningen och minska klimatavtrycket (Fair Finance Guide, 2017d). Genom att 

följa konventioner, normer och standarder kan bankerna via sina investeringar främja 

mänskliga rättigheter samt bidra till ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle (Fair 

Finance Guide, 2017e). Investerar bankerna i företag som respekterar arbetsrättsliga 

villkor bidrar det till att samhället får en mer säker och hälsosam arbetsmiljö (Fair 

Finance Guide, 2017a). 
 
Det senaste decenniet har dock präglats av ett kortsiktigt tänk med fokus på 

vinstoptimering inom bankvärlden, vilket har lett till ett ansträngt förhållande mellan 

banker och samhället med stora motsättningar (Bockstette, Pfitzer, Smith, Bhavaraju, 

Priestley, och Bha, 2014), inte minst efter den senaste finanskrisen som startade 2008 

(Riksbanken, 2009). Finanskrisen 2008 ledde till såväl ekonomiska som sociala 

konsekvenser för människor över hela världen (Lundin och UNDP:s nordiska kontor, 

2014). De största direkta effekterna drabbade de rikaste länderna i världen i form av 

fabriks- och företagsnedläggningar samt stor arbetslöshet. Det är dock de fattiga 

länderna som har drabbats hårdast då finanskrisen ledde till att den ekonomiska 

utvecklingen stannade av i många fattiga länder samt minskade bistånd (ibid.). 

 

Efter finanskrisen 2008 har intresset ökat för hållbara banker som väljer att inte 

vinstmaximera på bekostnad av människan och planeten (Global Alliance for Banking 

on Values, 2016). Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett nätverk av 

banker som arbetar för en förändring inom banksektorn som innebär större transparens, 

miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling och där medlemmarna stödjer den 

reala ekonomin (Global Alliance for Banking on Values, 2017). 
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GABV menar att bedriva bank med fokus på hållbar utveckling stimulerar ett 

långsiktigt tänkande för vinst och välstånd som går bortom corporate social 

responsibility (CSR) och välgörenhet. De uttrycker det som ”For sustainability-focused 

banks, profit is a result of sustaining and growing value in the real economy and 

healthy communities, not an end goal” (Global Alliance for Banking on Values, 2016  

s. 3). Denna uppfattning stöds av Porter (2014) som menar att bankerna måste tänka om 

och att de måste inse att det ligger i deras intresse att arbeta för en långsiktigt stabil 

ekonomisk tillväxt. Detta eftersom marknaden för sociala och miljömässiga områden är 

snabbt växande och därmed i stort behov av finansiering från bankerna. Bankerna är 

också beroende av att ge sig in på dessa marknader om de vill fortsätta växa och vara 

lönsamma i framtiden, de globala affärsmöjligheterna för de sociala och miljömässiga 

marknaderna uppskattas att år 2050 uppgå till omkring tre biljoner dollar per år 

(Bockstette m.fl., 2014). Porter (2014) menar att det är genom att välja att finansiera 

konsument-, sociala- och miljömässiga lösningar som gynnar samhället men samtidigt 

utgör goda investeringsmöjligheter, som banker kan bevara sin konkurrenskraft. Detta 

benämns enligt Bockstette m.fl. (2014) banking on shared value (BSV), vilket är en 

vidareutveckling av creating shared value (CSV), som innebär att generera ekonomiskt 

värde på ett sätt som samtidigt skapar socialt och miljömässigt värde (Porter och 

Kramer, 2011).  

GABV (Global Alliance for Banking on Values, 2016) har utfört två jämförande studier 

mellan hållbara banker bland sina medlemmar och de största storbankerna i världen, en 

som sträcker sig över en femårsperiod för åren 2011-2015 och en som sträcker sig över 

en tioårsperiod för åren 2006-2015 (Global Alliance for Banking on Values, 2016). Från 

studierna framgår att de hållbara bankerna har presterat bättre och mer stabila 

riskjusterade finansiella resultat än storbankerna (Global Alliance for Banking on 

Values, 2016). De menar att detta stödjer deras argument om att det lönar sig att 

investera i hållbara banker som levererar ett delat miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

värde till såväl samhället och kunder som till medarbetare och investerare (ibid.). 

 

1.2	  Problemformulering	  

Trots påtryckningar från omvärlden om att bankerna ska ta sitt sociala och miljömässiga 

ansvar och trots de goda affärsmöjligheterna som dessa marknader också utgör är det i 
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dagsläget få banker som tillämpar banking on shared value (BSV) och integrerar hållbar 

utveckling med sin kärnverksamhet (Bockstette m.fl., 2014). Ett flertal banker har 

istället svarat upp mot den växande efterfrågan på hållbara banker genom olika typer av 

välgörenhetsprojekt eller corporate responsibility programs (Bockstette m.fl., 2014). 

Bockstette m.fl. (2014) menar dock att dessa initiativ ofta inte är tillräckliga för att 

leverera ett tillfredsställande företagsvärde och samhällsvärde. Samtliga svenska 

storbanker uppger dock att de arbetar med att integrera hållbar utveckling i hela 

verksamheten (Liljeheden, 2015), men av en granskning som har utförts av Fair Finance 

Guide, där de har granskat de sju största bankerna samt två nischbanker, framgår det att 

de sju storbankerna får relativt låga hållbarhetsbetyg vilket visas i diagram 1. 

 

 
Diagram 1. Egen figur utifrån material presenterat i Fair Finance Guide (Fair Finance Guide, 2017c) 
 
 
 
Detta indikerar att de största bankerna i Sverige inte lyckas särskilt väl i sin ambition att 

integrera hållbar utveckling i verksamheten. 
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Frågan är hur ledningen i en bank kan lyckas med att integrera hållbar utveckling i sin 

verksamhet. Många forskare menar att management control systems (MCS) kan vara 

nyckeln för att lyckas med det (Arjalès och Mundy, 2013; Gond m.fl., 2012; Morsing 

och Oswald, 2008; Norris och O'Dwyer, 2004). Detta har lett till att det som Lueg och 

Radlach (2016) benämner som sustainability management control systems (SMCS) på 

senare år har fått stor uppmärksamhet inom forskningsområdet ekonomisk styrning 

(Bebbington och Thomson, 2013; Contrafatto och Burns, 2013; Figge och Hahn, 2013). 

Det saknas dock fortfarande en djupare kunskap om hur SMCS kan användas för att 

bidra till att integrera hållbar utveckling i företaget (Gond m.fl., 2012; Morsing och 

Oswald, 2008; Figge och Hahn, 2013). Lueg och Radlech (2016) menar att det finns ett 

behov av en djupare kunskap då de menar att många företag har svårt att integrera 

hållbar utveckling i kärnan av verksamheten. Inom området efterlyses därför fler 

praktiska studier (Lueg och Radlech, 2016; Nixon och Burns, 2012; Berry, Coad, 

Harris, Otley och Stringer, 2009) och då framförallt inom kvalitativ forskning (Figge 

och Hahn, 2013). Detta skulle kunna öka förståelsen för hur SMCS kan användas för att 

integrera hållbar utveckling i företaget och eventuellt styrka det som sägs i tidigare 

forskning (Lueg och Radlach, 2016; Norris och O'Dwyer, 2004). Bankerna är de aktörer 

som kan styra hur kapital ska investeras och har därmed stor makt att främja en hållbar 

utveckling i samhället (Redaktionen Miljöaktuellt, 2015a), vilket motiverar att en 

praktisk studie genomförs inom banksektorn. 

 

1.3	  Syfte 

Syftet är att bidra till ökad förståelse för hur företagsledningen inom banksektorn kan 

använda SMCS för att integrera hållbar utveckling i sin verksamhet. 
  
  

1.4	  Avgränsning 

Eftersom att det efterfrågas en djupare kunskap om hur SMCS kan användas för att 

bidra till att integrera hållbar utveckling i sin verksamhet valde vi att genomföra en 

fallstudie. För att uppfylla studiens syfte ansåg vi det lämpligast att studera en bank som 

kan anses vara framstående i sitt arbete med hållbar utveckling. Vi valde därför att 

avgränsa studien till fallföretaget Ekobanken.  
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 1.5	  Frågeställningar 

1. Hur har Ekobanken utformat sin styrning? Hur har deras styrning fungerat för att 

integrera hållbar utveckling i verksamheten? 

2. Kan Ekobankens arbete med hållbar utveckling definieras som BSV? 

3. Skulle Ekobankens styrning kunna fungera inspirerande för andra banker? Vilka 

utmaningar skulle kunna uppstå för andra banker vid tillämpning av liknande 

styrning? 
  
  

1.6	  Disposition 

Studien inleds med att klargöra vissa nyckelbegrepp som förekommer frekvent i studien 

och som är nödvändiga för förståelsen. Därefter följer en metodbeskrivning där vi har 

redogjort för vilket vetenskapligt perspektiv studien har och hur vi har arbetat med teori, 

empiri och analys. Nästa avsnitt i studien utgörs av referensramen där läsaren får en 

genomgång av de teorier som har använts som utgångspunkt och ramverk samt vad som 

har sagts i tidigare forskning. Referensramen följs av ett empiriavsnitt som inleds med 

en introduktion av Ekobanken och sedan presenteras resultatet av det vi har fått fram 

från intervjuer såväl som dokumentstudier. Därefter följer en analys där teori och empiri 

knyts samman och vi diskuterar och reflekterar över det material vi har samlat in samt 

gör tolkningar och för argumentationer. Analysen är strukturerad efter 

frågeställningarna där vi först har kartlagt Ekobankens styrning med utgångspunkt i 

SMCS-modellen för att utreda huruvida styrningen är framgångsrik i att integrera 

hållbar utveckling i verksamheten. Då det framförallt är banking on shared value (BSV) 

som förespråkas och efterfrågas i litteraturen följer sedan en diskussion om huruvida 

Ekobankens arbete med hållbar utveckling kan definieras som BSV. I sista delen av 

analysen har vi undersökt huruvida Ekobankens styrning är något som skulle kunna 

tillämpas av andra banker som arbetar för att bli mer hållbara samt vilka utmaningar 

som skulle kunna uppstå. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, praktiska 

implikationer och förslag till vidare forskning. 
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1.7	  Begrepp 

1.7.1	  Fair	  Finance	  Guide 

Fair Finance Guide etablerades i Sverige 2015 och syftar till att öka insynen i huruvida 

bankerna investerar hållbart (Fair Finance Guide, 2017f). Fair Finance Guide grundades 

2009 och är ett internationellt initiativ som idag är etablerat i åtta länder (Fair Finance 

Guide, 2017f). 
 

I Sverige har de sju största bankerna och två nischbanker granskats av Fair Finance 

Guide för att kartlägga vilka krav bankerna ställer på socialt ansvar och hållbarhet i sina 

investeringar, det vill säga de företag som bankerna lånar ut pengar till eller investerar i 

(Fair Finance Guide, 2017f). Granskningen sker utifrån 13 hållbarhetsområden där 

banken får ett betyg inom respektive område som presenteras i ett procenttal mellan 0 

till 100 (ibid). En högre procentsats speglar ett högre betyg. Betyget baseras sedan på 

antalet principer som bankerna uppger sig stå bakom i sina investeringar (ibid.). Fair 

Finance Guide genomför denna granskning en gång per år och bankernas betyg 

revideras därefter (ibid.). 
  

Tanken med initiativet är att konsumenter ska kunna ta del av bankernas resultat och 

betyg samt jämföra de olika bankerna via Fair Finance Guides hemsida. Detta skapar en 

bild för konsumenterna av hur hållbara bankerna är i sina investeringar och vilka krav 

de ställer på de företag de lånar ut till eller investerar i (Fair Finance Guide, 2017f). 
  

 

1.7.2	  Corporate	  social	  responsibility	  och	  creating	  shared	  value 

Värdeskapande är en idé som länge varit erkänd men som tidigare varit vinklad mot vad 

företaget har att vinna på det (Porter och Kramer, 2011). Hållbarhetsfrågorna har sedan 

hamnat i periferin och inte tillhört kärnan av företagets strategi vilket resulterat i att 

företaget genom sitt värdeskapande främst fokuserat på sin egen vinning snarare än på 

samhället i stort (ibid.). När arbetet med hållbarhet inte tillhör företagets kärna benämns 

det enligt Porter och Kramer (2011) för corporate social responsibility (CSR). CSR är 

ett koncept där ett företag arbetar med hållbarhetsfrågor som går bortom företagets 

intresse (McWilliams och Siegel, 2001) men som sker i begränsad anslutning till 

företagets verksamhet (Porter och Kramer, 2011). Porter och Kramer (2011) menar 
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dock att ett företags värdeskapande inte bör vara skild från verksamheten utan snarare 

vara en del av företagets kärna. Är värdeskapande integrerat i företagets kärna benämns 

det som creating shared value (CSV) och definieras av Porter och Kramer (2011 p. 6) 

som ”policies and operating practices that enhance competitiveness of a company while 

simultaneously advancing the economic and social conditions in the communities in 

which it operates”. Det innebär att företagen genom värdeskapande kan öka sin 

konkurrenskraft, göra en ekonomisk vinst och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. 

Shared value är enligt Porter och Kramer (2011) ett nytt sätt att nå ekonomisk 

framgång. 
 
  

1.7.3	  Triple	  bottom	  line 

Begreppet triple bottom line (TBL) som myntades av Elkington (1999) består av tre 

dimensioner som tillsammans ska driva företag till att arbeta med hållbar utveckling. 

Dessa tre dimensioner är: ekonomiskt välstånd, miljökvalitet och social rättvisa. TBL 

används som ett ramverk för att redovisa företagets prestationer inom varje dimension 

men där utmaningen ligger i kopplingen mellan dessa dimensioner, det vill säga 

balansen mellan de tre dimensionerna. Tanken med TBL är att ett företag inte endast 

ska utvärderas utifrån dess finansiella resultat utan från ett bredare perspektiv som även 

tar hänsyn till de sociala och miljömässiga aspekterna. 
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2.	  Metod 

 
 
Följande kapitel beskriver de metodologiska antaganden som studien bygger på. 

Kapitlet presenterar studiens forskningsstrategi, forskningsansats och 

undersökningsdesign samt hur vi har samlat in det empiriska materialet och hur det har 

använts i analysen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens kvalitet, 

ställningstagande till etiska dilemman och kritik mot både studiens metod och källor. 

 
 

2.1	  Forskningsstrategi 

Syftet med föreliggande studie är att skapa en djup förståelse samt bidra med kunskap 

som företag inom banksektorn kan ha användning för. Vi anser därmed att en kvalitativ 

ansats är motiverad för studiens syfte då kvalitativ forskning lägger tonvikten på 

förståelsen av den sociala verkligheten och hur den skapas på grundval av hur 

deltagarna i en viss kontext uppfattar och tolkar denna verklighet (Bryman och Bell, 

2005 s. 298). Vidare anser vi att förståelse kan skapas genom att eftersträva djup, 

snarare än bredd, vilket enligt Bryman och Bell (2005 s. 297) motiverar en kvalitativ 

ansats. 
  

Föreliggande studie har genomförts ur det realistiska vetenskapsteoretiska perspektivet 

då vi strävar efter att återspegla en så sann verklighet som möjligt för att kunna 

kartlägga hur ledningen i det aktuella företaget Ekobanken har utformat sin styrning och 

hur den fungerat för att integrera hållbar utveckling i verksamheten. Syftet med studien 

är inte att generalisera resultatet till andra miljöer utan att försöka bidra med en ökad 

förståelse samt något pragmatiskt som företag inom banksektorn kan inspireras av. Det 

är därmed av stor vikt att sträva efter att undersöka och beskriva det studerade 

fenomenet på ett så neutralt och objektivt sätt som möjligt (Justesen och Mik-Meyer, 

2011).  I denna studie har vi försökt sträva mot detta genom att vid intervjuerna spela in 

respondenternas svar, samt skicka det sammanställda materialet till respondenterna för 

granskning för att säkerställa att denna kartläggning stämmer överens med verkligheten. 
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2.2	  Forskningsansats 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att bidra med förståelse och vi har därför 

valt en abduktiv ansats vilken har drag av både induktion och deduktion men som enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008 s. 55-56) på ett bättre sätt bidrar till förståelse. De menar 

också att en abduktiv ansats lämpar sig väl för fallstudier. Abduktionen utgår liksom 

induktionen från de iakttagelser som görs i empiriarbetet i analysen men använder ändå 

tidigare teorier som inspirationskälla eller som ett ramverk för att lättare kunna förklara 

och förstå sina resultat (Alvesson och Sköldberg, 2008 s. 55-56). I den här studien har 

teorin använts i ett första skede för att identifiera en kunskapslucka genom att läsa vad 

som sagts i tidigare forskning vilket var till hjälp vid formuleringen av syftet och 

forskningsfrågorna. Teorin har också använts som inspirationskälla i empiriarbetet och 

för att lättare kunna förstå och tolka det insamlade materialet. 

2.3	  Undersökningsdesign 

2.3.1	  Fallstudie 

Vid kvalitativ metod förespråkar Bryman och Bell (2005; 2011) fallstudier som 

forskningsdesign. I en fallstudie, som framförallt används inom forskning kopplat till 

företagsekonomi och ekonomisk styrning, sker en utförlig undersökning och analys av 

ett enskilt fall (Bryman och Bell, 2011). Fallstudien innebär en intensiv och detaljerad 

granskning av ett fall för att kunna belysa fallets unika drag (Bryman och Bell, 2005 s. 

72). Stake (1995) menar att det finns två typer av fallstudier. Om valet av fall grundar 

sig i ett specifikt intresse för det enskilda fallet snarare än att lära sig något om andra 

fall eller ett generellt problem benämns det enligt Stake (1995) för en intrinsik 

fallstudie. Det är fallets unika egenskaper som eftersträvas snarare än en förståelse för 

andra fall. Vårt mål är att på ett ingående sätt belysa Ekobankens styrningsarbete i deras 

arbete med värdeskapande och hållbar utveckling och vi anser därför att en intrinsik 

fallstudie är motiverad. Vidare har studien en kvalitativ forskningsstrategi i syfte att 

skapa en djup förståelse vilket stödjer valet av en fallstudie då vi menar att en djupare 

förståelse kan uppnås om all tid och alla resurser läggs på endast ett fall. Lueg och 

Radlach (2016) uppmanar till att fler praktiska fall bör utföras då kopplingen mellan 

litteraturen inom SMCS och praktiska fall enligt dem fortfarande är relativt svag. De 

menar att fler empiriska fall förhoppningsvis kan hjälpa till att ta steget från beskrivande 
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till förklarande vad gäller SMCS och hållbar utveckling. Vår förhoppning är att 

fallstudien med Ekobanken ska kunna bidra med just detta. 
  
  

2.4	  Datainsamling 

2.4.1	  Urval 

Vid kvalitativ metod finns det enligt Bryman och Bell (2005 s. 378-379) ett flertal olika 

urvalsmetoder som kan vara lämpliga att använda. Valet av urvalsmetod baseras på 

studiens forskningsfråga och vad studien ämnar bidra med. I denna studie studeras en 

organisation inom banksektorn, mer specifikt Ekobanken. I valet av fallföretag har ett 

målinriktat urval använts då vi ville studera en organisation som är relevant utifrån det 

aktuella syftet. Därför valdes Ekobanken som är den enda svenska bank som är medlem 

i GABV (Global Alliance for Banking on Values, 2017b) och som de två senaste åren 

har fått högst betyg av samtliga banker i världen som Fair Finance Guide har granskat 

(Ekobanken, 2017i). De har ett genomsnittligt hållbarhetsbetyg på 99 % vilket kan 

jämföras med SEB som är den storbank med högst hållbarhetsbetyg på 59 % (Fair 

Finance Guide, 2017b). Då vi önskar samla in information angående Ekobankens 

styrning och beslutsfattande har vi intervjuat två nyckelpersoner som arbetar med dessa 

frågor inom Ekobanken. Nyckelpersonerna valdes genom ett målinriktat urval eftersom 

vi ansåg att de passade studien bäst på grund av deras kunskap och position inom 

Ekobanken. Den första nyckelpersonen som valdes var Annika Laurén som är 

Ekobankens vd. Annika uppger att hon var med och startade banken 1998 och har varit 

bankens vd sedan dess och hon sitter även med i bankens styrelse (Ekobanken, 2017g). 

Hon är utbildad ekonom (Annika) och har under flera år varit med på Aktuell 

hållbarhets lista “Sveriges 101 miljömäktigaste” (Redaktionen Miljöaktuellt, 2015b; 

Redaktionen Miljöaktuellt, 2013). Vidare uppger Annika att hon har en central roll 

inom Ekobanken då hon är involverad i de flesta processer inom banken och ger stöd till 

alla bankens avdelningar. Bankens avdelningschefer rapporterar till henne och utifrån 

det fattar hon beslut för banken (Annika). 
  
Den andra nyckelpersonen som valdes var Kristoffer Lüthi, Ekobankens vice vd. Han 

började arbeta hos Ekobanken 2001 och har varit vice vd sedan 2005 (Kristoffer), även 

Kristoffer sitter med i bankens styrelse (Ekobanken, 2017g). Kristoffer har studerat 
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ekonomi vid Uppsala universitet och uttrycker själv att han alltid haft ett intresse för att 

kombinera ekonomi och hållbarhet. Utöver sin roll som vice vd uppger Kristoffer att 

han arbetar som kreditchef och han är också ansvarig för bankens marknadsföring, 

vidare är han delaktig i de flesta väsentliga processerna inom banken. 
 
  

2.4.2	  Intervjuer	  och	  dokumentstudier 

I denna studie undersöks hur Ekobanken har utformat sin styrning för att lyckas 

integrera hållbar utveckling i verksamheten och vi menar att intervjuer är en lämplig 

metod för att skapa oss en uppfattning om detta. Genom att intervjua personer kan 

information erhållas om vilka rutiner som finns i organisationen och hur olika uppgifter 

utförs eller händelser utspelar sig (Ahrne och Svensson, 2011 s. 56), något som vi 

menar är väsentlig information för denna studie.  
  
Intervjuer kan om de är utformade på rätt sätt bidra med viktiga insikter och vara ett 

viktigt verktyg för att kunna uppfylla studiens syfte (Ahrne och Svensson 2011 s. 37). 

Med detta i åtanke har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer, där ett antal teman 

har utformats i förväg men där möjlighet finns att ställa följdfrågor (Bryman och Bell, 

2005 s. 363-364). Då syftet är att skapa förståelse för hur styrningen är utformad anser 

vi att det är viktigt att få svar på en del specifika frågor och därför bör intervjun inte 

vara ostrukturerad. Vi valde därför att ha semistrukturerade intervjuer där vi med 

utgångspunkt i referensramen utformade ett antal teman som utgjorde ramen för 

intervjun. Intervjuns teman var bankens mål och arbete med hållbar utveckling, 

riktlinjer och policys, planering och uppföljning samt medarbetare. Vi anser dock att en 

alltför strukturerad intervju skulle kunna riskera att styra intervjuobjektens svar och vi 

valde därför att under varje tema ha relativt öppna frågor där intervjuobjekten fick 

möjlighet att tillägga något som de ansåg vara av relevans. 
  
Det finns dock en risk att frågornas utformning eller intervjuobjektens uppfattning av 

frågorna påverkar intervjuns resultat och intervjuer ger således en något begränsad 

skildring av verkligheten (Ahrne och Svensson, 2011 s. 56 och 57). Det är därför 

lämpligt att använda sig av triangulering där intervjuerna kompletteras med andra 

metoder (Bryman och Bell, 2005 s. 310). Vi har därför även valt att använda oss av 

dokumentstudier som Ahrne och Svensson (2011 s. 131-132) menar kan ge läsaren en 

bild av olika uppfattningar och relationer som finns etablerade i den kontext som 
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studeras. I denna studie har dokument som beskriver beslutsprocesser och 

arbetsbeskrivningar samt årsredovisningar studerats i syfte att få en uppfattning av hur 

styrningen är utformad i företaget. 
  
 

2.4.3	  Genomförande	  av	  intervjuer 

Vår första kontakt med respondenterna var via mail. Före intervjuerna fick 

respondenterna via mail en redogörelse för studiens inledning och syfte, i mailet 

presenterades även de aktuella teman intervjuerna skulle beröra. Intervjun med vice vd 

Kristoffer ägde rum på Ekobankens kontor i Stockholm 2017-04-03 och intervjun med 

vd Annika ägde rum på huvudkontoret i Järna 2017-04-04. Intervjuerna var cirka 1,5 

timmar vardera och utfördes av oss båda två. Vi ansvarade för olika delar av 

intervjuerna vilket innebar att den ena personen ställde frågor och den andra personen 

lyssnade och hade möjligheten att ställa kompletterande frågor. Efter att ha erhållit 

godkännande från respondenterna valde vi att spela in intervjuerna i syfte att kunna 

återge en korrekt redogörelse för respondenternas svar. Vi kunde därmed ägna vår fulla 

uppmärksamhet åt respondenterna och deras svar och det underlättade 

sammanställningen av materialet i efterhand. När intervjuerna transkriberats och det 

empiriska materialet sammanställts skickades det till respondenterna så de fick en 

möjlighet att granska materialet och meddela oss om de ansåg att det inte speglade deras 

svar på ett rättvisande sätt. 
  
 

2.5	  Analysmetod 

Alvesson och Sköldberg (2008 s. 20-21) förespråkar reflekterande empirisk forskning. 

De menar att det är genom att kontinuerligt reflektera över de tolkningar som görs i 

forskningsarbetet, samt över det empiriska materialets betydelse, som forskare kan 

uppnå en önskvärd kvalitet i sin tolkning och på så vis generera kunskap och skapa 

förståelse för hur samhället fungerar (Alvesson och Sköldberg, 2008 s. 20-21). I den här 

studien har tolkning och reflektion skett kontinuerligt men framförallt i analysavsnittet.  
  

Ahrne och Svensson (2015 s. 220) beskriver tre tillvägagångssätt som vanligtvis 

används vid analys av samhällsvetenskaplig forskning: sortering, reducering och 
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argumentation. Dessa tre steg har följts i denna studie men de har skett delvis växelvis, 

detta eftersom gränserna mellan dem är vaga och de olika faserna tenderar att överlappa 

varandra (Ahrne och Svensson, 2015 s. 235). I ett första skede har denna process utförts 

i bearbetningen av det insamlade materialet från intervjuer och dokumentstudier. 

Sorteringen av materialet underlättades av att vi var väl förtrogna med materialet genom 

transkribering, upprepad genomgång av transkriberat material och dokument samt en 

första övergripande kategorisering av materialet. Enligt Ahrne och Svensson (2015 s. 

223) är det lämpligt att i sorteringsarbetet försöka se materialet ur ett nytt perspektiv, 

detta har i denna studie gjorts genom att vi har frångått intervjuguidens teman och 

istället skapat nya teman under vilka materialet sorterats. Reducering av materialet har 

genomförts i flera omgångar. En första reducering genomfördes efter att materialet 

transkriberats i syfte att utesluta material som saknar relevans för studiens syfte. När vi 

konstruerat de nya kategorierna genomfördes en andra reducering för att säkerställa att 

vi endast behöll material som för studien framåt. 
  

I analysen har sedan materialet från empirin sorterats ytterligare en gång, denna gång 

har sorteringen skett med hjälp av SMCS-modellen där olika regler och riktlinjer, 

handlingar och åtgärder har identifierats som något av de fem styrningsverktygen 

beskrivna i referensramen. Detta menar vi har gjort materialet mer lättöverskådligt och 

underlättat processen att upptäcka mönster och analysera materialet. Därefter utfördes 

ytterligare en reduceringsprocess i syfte att eliminera material som inte för arbetet 

framåt eller som även om det är intressant inte hjälper till att uppfylla studiens syfte och 

svara på forskningsfrågorna. Det selektiva materialet måste dock fortfarande vara 

representativt och ge en rättvisande bild av materialet i sin helhet (Ahrne och Svensson, 

2015 s. 228), vilket vi har försökt att ta hänsyn till. I argumentationsfasen har sedan en 

självständig argumentation bedrivits, som syftar till att bidra till den befintliga 

litteraturen på området (Ahrne och Svensson, 2015 s. 231-232). Här har materialet från 

empirin tolkats och jämförts med teori samt tidigare forskning. Materialet från empirin 

har sedan använts, med hjälp av teoretiska begrepp, för att föra självständiga 

argumentationer som bidrar till befintlig kunskap. 
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2.6	  Kvalitetsdiskussion 

En kvalitativ studies trovärdighet och kvalitet bör enligt Guba och Lincoln (1985; 1994) 

i Bryman och Bell (2005 s. 306) bedömas utifrån två grundläggande kriterier, 

trovärdighet och äkthet. 
  
 

2.6.1	  Trovärdighet 

För att skapa trovärdighet har insamlat material och studiens slutsatser återkopplats till 

respondenterna för att säkerställa att studien speglar deras redogörelser på ett korrekt 

sätt. Som tidigare nämnts har material samlats in med hjälp av två olika metoder, detta 

för att skapa triangulering vilket styrker studiens trovärdighet ytterligare. Vidare har vi 

redogjort för studiens genomförande i syfte att läsaren ska kunna tillgodose sig 

materialet samt för att möjliggöra genomförande av en liknande studie för andra 

forskare. För att styrka och konfirmera studien har semistrukturerade intervjuer använts 

där respondenterna relativt fritt har fått återge sina svar. Vi har strävat efter att hålla en 

objektiv ställning och inte påverka respondenterna med ledande frågor. Detta för att 

undvika att studiens resultat påverkas av våra personliga värderingar och teoretisk 

inriktning. 
  
 

2.6.2	  Äkthet 

Förutom det ovan nämnda kriteriet inkluderar Guba och Lincoln (1985; 1994) även 

äkthet som ett bedömningskriterium. Äkthet innebär huruvida studien ger en rättvisande 

bild av kontexten, olika åsikter och uppfattningar (Guba och Lincoln, 1985; 1994 i 

Bryman och Bell, 2005 s. 309). För att säkerställa detta har vi låtit respondenterna se 

över den text och de citat från intervjun som använts i denna studie. Vi har även strävat 

efter att använda en jämn fördelning när vi presenterat materialet från våra intervjuer 

samt dokumentstudier så att studien inte övervägande ska spegla insamlat material från 

en källa. 
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2.7	  Etiska	  överväganden	  

Inom samhällsvetenskaplig forskning ställs det krav på att hålla en etisk ställning vilket 

innebär att hänsyn måste tas till de personer som kan komma att beröras av forskningen 

(Ahrne och Svensson, 2011 s.128). För att hitta balansen mellan att främja 

kunskapssökandet men samtidigt skydda integriteten hos berörda parter har den här 

studien följt vad som sägs i skriften ”God forskningssed” som Vetenskapsrådet (2011) 

har författat. Vi säkerställde att studiens syfte framgick tydligt till medverkande 

personer samt att deras deltagande var frivilligt. De medverkande fick också chansen att 

kommentera sammanställningen av resultatet och eventuella citeringar, detta för att 

säkerställa att det som sagts inte har misstolkats eller förvrängts på något sätt. 

Eventuellt känsliga personuppgifter och konfidentiellt material har behandlas med stor 

försiktighet som uppfyller konfidentialitetskravet. Den information som insamlas har 

endast använts i forskningssyfte. 
  
 

2.8	  Kritikavsnitt 

2.8.1	  Metodkritik	  

Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats och genomförts som en fallstudie. Den 

valda forskningsstrategin och forskningsansatsen medför en del kritik. Kvalitativ ansats 

kritiseras bland annat av Bryman och Bell (2005 s. 320) för dess svårighet att 

generaliseras till andra miljöer när ett fåtal individer studeras. I denna studie undersöks 

hur Ekobanken har utformat sin styrning, inte i syfte att generalisera, utan för att bidra 

till en ökad förståelse för hur banker kan integrera hållbar utveckling i sin verksamhet, 

vilket motiverar valet av ansats och fallstudiedesign. 

 
Det finns även en problematik med undersökningspersonerna som med hög sannolikhet 

kan påverkas av forskarens egenskaper, intressen och kunskap (Bryman och Bell, 2005 

s. 319). Vid insamlingen av empiri är forskaren det viktigaste redskapet och de som är 

föremål för studien kan speglas av forskarens uppfattning av vad som är viktigt 

(Bryman och Bell, 2005 s. 319). Det är viktigt att komma ihåg att en intervjuns 

utformning och hur ämnet och frågorna uppfattas av intervjuobjektet samt en rad 

externa faktorer kan ha stor påverkan för intervjuns resultat (Ahrne och Svensson 2011 
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s. 37 och 56). För att försöka undvika detta, i så stor utsträckning som möjligt, valde vi 

att genomföra en semistrukturerad intervju i syfte att låta respondenterna tala relativt 

fritt utifrån intervjuns teman. I syfte att försöka hålla en så objektiv roll som möjligt 

undvek vi att ställa ledande frågor och lät alltid respondenten avgöra när vi skulle gå 

vidare till nästa fråga. Intervjuerna spelades även in vilket vi ansåg var en fördel när vi 

skulle sammanställa materialet. Vi hade då hela intervjun att tillgå istället för korta 

antecknade svar som hade kunnat tolkas på olika sätt. Enligt Bryman och Bell (2005 s. 

375) kan det dock finnas en risk att respondenterna känner sig obekväma när 

intervjuerna spelas in och att de känner sig oroade över att deras svar kommer att sparas. 

Det kan leda till att respondenten därmed inte är helt uppriktig i sina svar (ibid.). Vi 

anser dock inte att information kring hur Ekobankens styrning är utformad är att 

betrakta som känslig information och därmed minimeras risken för att respondenterna 

inte svarar uppriktigt på frågorna. Vi anser därmed att fördelarna med att spela in 

intervjuerna överväger nackdelarna. Efter att studiens empiriska material var 

sammanställt skickades det till respondenterna så att de fick en möjlighet att granska 

materialet. På så sätt fick de möjligheten att påpeka om vi hade uppfattat något fel eller 

om de upplevde att vi inte speglade en rättvis bild av Ekobanken eller deras svar. 
  
Valet av respondenter kan även tänkas ha styrt studiens resultat något. Respondenterna 

är Ekobankens vd och vice vd vilka kan tänkas vilja ge en så bra bild av Ekobanken 

som möjligt utåt. Det var dock nödvändigt att intervjua personer som innehar kunskap 

och information som är nödvändig för att kunna svara på våra frågor samt mandat att 

fatta beslut kring Ekobankens styrning. Vidare upplever vi inte att risken för att 

respondenterna uppgett en förskönad bild av Ekobanken är särskilt stor då vi ämnar 

undersöka vilka styrverktyg som används inom banken, snarare än de anställdas 

upplevelser av dessa styrverktyg. 
  
 

2.8.2	  Källkritik 

Denna studie bygger på material hämtat från böcker, artiklar och internetsidor i syfte att 

ta fram fakta, material och information som vi sedan använt som underlag och 

utgångspunkt för studien. De böcker vi använt är skrivna av erkända författare och 

artiklarna klassas som vetenskapliga artiklar. Utgångspunkten i valet av källor har varit 

att de ska ha en så hög grad av tillförlitlighet och kvalitet som möjligt.  



18  

2.9	  Summering 

Metodavsnittet har sammanfattningsvis presenterat studiens ansats och vetenskapliga 

perspektiv samt hur vi har arbetat med teori, empiri och analys för att kunna uppfylla 

studiens syfte. Vi har valt att genomföra en intrinsik fallstudie av Ekobanken då det är 

fallets unika egenskaper som vi eftersträvar. I fallstudien har vi fokuserat på att 

kartlägga hur ledningen i det aktuella företaget Ekobanken har utformat sin styrning och 

hur den fungerat för att integrera hållbar utveckling i verksamheten. 
 
Då vi i vår studie söker en djup förståelse valde vi att använda av kvalitativ metod och 

samlade in det empiriska materialet genom intervjuer med personer som återfinns i 

Ekobankens ledning. Som komplement till intervjuerna har vi använt dokumentstudier. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades och utgjorde sedan, tillsammans med 

dokumentstudierna, underlaget till vår empiritolkning. 
 
Då det huvudsakliga syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse valde vi 

en abduktiv ansats och insamlad empiri har därmed fått ta en stor plats i analysen. I 

studiens analys har vi följt Ahrne och Svenssons (2015) tre tillvägagångssätt, det vill 

säga sortering, reducering och argumentation. Dessa tre steg har följts i denna studie 

men de har skett delvis växelvis. I analysen har sedan materialet från empirin sorterats 

ytterligare en gång, denna gång har sorteringen skett med hjälp av SMCS-modellen. 
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3.	  Referensram	  

 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Inledningsvis presenteras 

begreppet BSV och det internationella nätverket GABV. Därefter presenteras SMCS 

vilket är en utvecklad modell av Malmi och Browns (2008) ramverk. Det är även det 

ramverket studiens analys bygger på. Avslutningsvis presenteras två fallstudier från 

tidigare forskning och hur de arbetat för att integrera hållbar utveckling i sin 

verksamhet. 

 
  

3.1	  Banking	  on	  shared	  value	  (BSV) 

Enligt Porter och Kramer (2011) tenderar företag att uppvisa en snäv bild av 

värdeskapande genom att optimera kortsiktiga finansiella resultat på bekostnad av bland 

annat jordens naturresurser, samhället och människors arbetsvillkor. Företagen kan se 

detta som en nödvändig lösning för att möta den hårda konkurrensen (ibid.). De menar 

vidare att företagen och det kringliggande samhället är nära sammanflätade och att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan dem. Företagen behöver en hälsosam omgivning 

för att skapa en efterfrågan på dess produkter och samhället behöver framgångsrika 

företag som bidrar med anställningsmöjligheter. De menar vidare att lösningen till detta 

kan vara konceptet CSV. 

Som nämndes inledningsvis har bankerna ett stort inflytande på både miljön, mänskliga 

rättigheter samt arbetsvillkor i form av deras investeringar i olika företag, stater och 

projekt (Fair Finance Guide, 2017a; Fair Finance Guide, 2017d; Fair Finance Guide, 

2017e). Enligt Porter och Kramer (2011) kan ett företag genom CSV öka sin 

konkurrenskraft, göra en ekonomisk vinst och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. 

Appliceras detta inom banksektorn benämns det enligt Bockstette m.fl. (2014) som 

banking on shared value (BSV) och är en vidareutveckling av CSV anpassat till banker. 

BSV handlar enligt Bockstette m.fl. (2014) inte enbart om, att genom bankens 

verksamhet främja sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Det handlar om att 

skapa proaktiva och affärsdrivna strategier som främjar sociala och miljömässiga 
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hållbarhetsaspekter och samtidigt genererar ekonomisk vinst för banken (Bockstette 

m.fl., 2014). Genom att ta till vara på denna affärsmöjlighet kan bankerna enligt 

Bockstette m.fl. (2014) främja människan och planeten och samtidigt göra en 

ekonomisk vinst. 

Bockstette m.fl. (2014) menar att det finns goda möjligheter för banker att skapa shared 

value (BSV). För att banker ska kunna skapa shared value krävs det att bankerna 

utvecklar sin verksamhet genom att gå in på nya marknader och utökar sina produkter 

och tjänster så att de främjar hållbar utveckling (ibid.). Vidare krävs det att bankerna 

omarbetar sina interna processer så att de är kompatibla med bankens 

hållbarhetsstrategier (ibid.). Slutligen måste banken skapa en företagsmiljö som 

möjliggör denna omstrukturering, exempelvis genom ledningens engagemang 

(Bockstette m.fl., 2014). 

  

3.2	  Global	  Alliance	  of	  Banking	  on	  Values	  (GABV) 

Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett nätverk av hållbara banker som 

grundades 2009 (Global Alliance for Banking on Values, 2017a). Nätverket omfattar 39 

finansiella institutioner och verkar i länder över hela världen (ibid.). GABV har en 

kundkrets bestående av 24 miljoner kunder och inom nätverket arbetar 42 000 personer 

(ibid.). GABVs mål är att förändra banksektorn så att den blir mer transparent och 

stödjer miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling (Global Alliance for 

Banking on Values, 2017a). För att få vara medlem i GABV krävs det att bankerna 

uppfyller en uppsättning hållbarhetsprinciper: triple bottom line måste ingå i kärnan av 

affärsmodellen, de måste verka för den reala ekonomin, de måste vara transparenta och 

kundfokuserade samt långsiktigt resilienta, det vill säga att på lång sikt vara självgående 

och motståndskraftiga mot yttre störningar. Slutligen måste alla ovanstående principer 

vara integrerade i företagskulturen (Global Alliance for Banking on Values, 2017a). 

GABV har utformat ett scorecard för att kunna värdera och vikta hållbara bankers 

miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan, med både kvalitativa och kvantitativa 

termer (Global Alliance for Banking on Values, 2017a). Det används i dagsläget för att 

avgöra om en bank uppfyller alla principerna och kvalificerar sig som medlem men 

också för att bedöma sina befintliga medlemmar (Global Alliance for Banking on 

Values, 2017a; Kristoffer). Tanken är att scorecardet även ska kunna användas för att 
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utesluta medlemmar (Kristoffer). Deras mål är att scorecardet på sikt ska kunna 

användas av alla banker för att mäta hur de kan använda sig av människor, kapital och 

resurser för att generera positiva effekter till samhället (Global Alliance for Banking on 

Values, 2017a). 
  
 

3.3	  Sustainable	  management	  control	  systems	  (SMCS) 

I sin studie Managing sustainable development with management control systems 

försöker Lueg och Radlach (2016) skapa en ökad förståelse för vilka styrningsverktyg 

som är lämpliga att använda för organisationer som vill arbeta med hållbar utveckling. 

För att göra detta har de sammanställt vad tidigare forskning i ämnet säger, vidare har 

de också sammanställt och diskuterat 83 empiriska studier som har genomförts. De 

börjar med att konstatera att hållbar utveckling är något som är ett högst relevant ämne i 

samhället och något som dagens företag måste ta hänsyn till. Vidare menar de att många 

forskare anser att MCS är nyckeln till hur företag ska lyckas integrera hållbar utveckling 

i sina strategier och utföranden. Det finns dock vissa motsättningar mellan den 

traditionella synen på MCS och hållbarhet som försvårar detta (Lueg och Radlach, 

2016). Enligt den traditionella synen på MCS ligger fokus på att hjälpa företag att växa 

och generera vinst genom att öka effektiviteten, vilket sker på bekostnad av hållbarhet 

eftersom det leder till ett högre resursutnyttjande. Därför menar Ball och Milne (2005) 

enligt Lueg och Radlach (2016) att styrningsverktygen behöver utvecklas om de ska 

kunna användas i harmoni med hållbar utveckling. Det här har lett till att, det som Lueg 

och Radlach (2016) benämner som sustainability management control systems (SMCS), 

har blivit ett forskningsämne som väckt stort intresse de senaste åren. 
  
I sin artikel utgår Lueg och Radlach (2016) från Malmi och Browns (2008) syn på 

MCS. Malmi och Brown (2008 s. 290) definierar ekonomiska styrningsverktyg som 

”Those systems, rules, practices, values and other activities management put in place in 

order to direct employee behaviour”. De menar att alla system och hjälpmedel som 

ledningen använder i syfte att styra beteendet hos sina anställda, så att de går i linje med 

företagets mål och strategier, kan klassas som styrningsverktyg. Malmi och Brown 

(2008) menar vidare att de olika ekonomiska styrningsverktygen kulturell styrning, 

belöning och motivation, planering, cybernetiska styrningsverktyg och administrativ 

styrning bör betraktas och användas som delar av ett och samma paket. Detta då de 
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olika typerna av styrningsverktyg har inverkan på varandra och verktyg som är 

kompatibla med varandra kan på ett bättre sätt hjälpa företaget att uppfylla sina mål och 

strategier (Malmi och Brown, 2008). Med stöd i tidigare forskning samt de 83 empiriska 

fall de analyserat presenterar Lueg och Radlach (2016) en utvecklad form av Malmi och 

Browns (2008) modell där styrningsverktygen kulturell styrning, belöning och 

motivation, planering, cybernetiska styrningsverktyg och administrativ styrning är 

anpassade för hållbar utveckling. Lueg och Radlach (2016) benämner denna modell som 

SMCS. Vi har använt denna utvecklade modell som ett ramverk för vår studie och 

därför följer nu en mer utförligt beskrivning över de olika styrningsverktyg som är de 

vanligast förekommande inom företag som arbetar med hållbar utveckling. 
  
 

3.3.1	  Kulturell	  styrning 

Organisationskultur definieras enligt Flamholtz m.fl. (1985 s. 158) som ”the set of 

values, beliefs and social norms which tend to be shared by its members and, in turn, 

influence their thoughts and actions” och har ett indirekt inflytande på organisationen 

och dess medlemmar. Organisationskulturen visar på organisationens värderingar och 

normativa mönster (Ouchi, 1979) och bör skapa en gemensam identitet som kretsar 

kring etik, moral och ansvar där de anställda känner sig motiverade att sträva efter 

organisationens sociala och miljömässiga mål (Costas och Kärreman, 2013). Hållbar 

utveckling integreras enligt Clarke och Roome (1999) i en organisations kultur genom 

medlemmarnas engagemang, kommunikation och initiativ. Organisationskulturen anses 

som ett av de mest kraftfulla styrningsverktygen (Forte, 2005) eftersom den utgör 

grunden för vad organisationen står för (Simons, 1995). 
 
Simons (1995) har utvecklat det som han benämner som beliefs systems vilket är 

formella styrningsverktyg som används inom en organisation för att kommunicera och 

förstärka dess grundläggande värderingar, syften och mål. Denna typ av kontroll rör 

organisationens kärnvärden och syftar till att skapa en samhörighet mellan 

organisationens medlemmar så att de kan identifiera sig med organisationens 

värderingar och mål. Avsikten med detta är att tydliggöra vad organisationen står för 

samt i vilken riktning organisationen medlemmar förväntas arbeta. Exempel på ett 

sådant styrningsverktyg är formella uppdragsbeskrivningar, visioner och 

värderingsgrunder (Simons, 1995). 
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Malmi och Brown (2008) beskriver i sin artikel hur belief systems kan användas på tre 

olika nivåer i ett företag. Organisationen kan välja att medvetet endast rekrytera 

medlemmar vars värderingar går i linje med organisationens. Den andra nivån talar för 

att den anställde förändrar sina värderingar så att de ligger i linje med organisationens 

värderingar och den tredje nivån innebär att den anställde rättar sig efter organisationens 

värderingar även om han eller hon inte håller med eller privat står för dessa värderingar. 
  
  

3.3.2	  Belöning	  och	  motivation 

Incitamentsprogram kan användas som ett styrmedel för att främja organisationens 

hållbarhetsmål (Merriman och Sen, 2012). Syftet med att utforma ett 

incitamentsprogram är att motivera organisationens medlemmar så att de genom en 

ökad ansträngning levererar ett högre arbetsresultat samt att öka målkongruensen mellan 

individen och organisationen (Bonner och Sprinkle, 2002). De menar att närvaron av 

belöningar leder till en ökad ansträngning och bättre arbetsresultat i förhållande till de 

situationer där belöningar har uteblivit (ibid.). Genom att utge belöningar i form av lön 

eller bonusar baserat på hur väl de anställda uppfyllt sina hållbarhetsmål kan de 

anställdas insatser styras så att organisationen kan uppnå önskade resultat (Dechant och 

Altman, 1994). 
 
För att kunna utforma ett framgångsrikt incitamentsprogram krävs det enligt Bonner och 

Sprinkle (2002) en förståelse för den kognitiva processen, det vill säga kunskap om vad 

de anställda drivs av och varför. Om ledningen saknar kunskap om detta finns det en 

risk att incitamentprogrammet utformas på fel sätt och därmed inte ger önskat resultat. 
 

3.3.3	  Planering 

Planering ses enligt Flamholtz m.fl. (1985) som en typ av förberedande kontroll. 

Planeringen ska klargöra organisationens mål för att organisationens resurser därefter 

ska kunna allokeras på ett korrekt sätt och etablera standarder för varje mål (ibid.). 

Planering är det viktigaste instrumentet för att främja målkongruens mellan 

organisationen och dess medlemmar och målkongruensen kan främjas ytterligare om 

organisationens medlemmar får delta i planeringsprocessen (ibid.). Flamholtz m.fl. 

(1985) uttrycker även hur planering, som en typ av kontroll, kan påverka en 
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organisations arbetsresultat. De menar att det finns en koppling mellan uppsatta mål och 

medlemmarnas individuella behov (Flamholtz m.fl., 1985). I vilken utsträckning hänsyn 

har tagits till medlemmarnas behov i planeringen kommer återspeglas i arbetsresultaten. 

Vidare uttrycker Flamholtz m.fl. (1985) hur alltför många och höga mål kan få en 

negativ inverkan på arbetsresultatet. 
  
Organisationer som arbetar med hållbar utveckling bör ta hänsyn till både långsiktiga 

och kortsiktiga hållbarhetsmål i sin planeringsprocess (Epstein och Roy, 2001) och att 

framföra dessa hållbarhetsmål till de anställda ger dem en tydlig riktning mot vilken de 

förväntas arbeta (Holton, Glass och Price, 2010). 
  
 

3.3.4	  Cybernetiska	  styrningsverktyg 

Cybernetiska styrningsverktyg används för att koppla beteenden till specifika mål samt 

för att hålla de anställda ansvariga för eventuella avvikelser från önskvärt beteende 

(Malmi och Brown, 2008). De vanligast förekommande cybernetiska 

styrningsverktygen är budgetar, finansiella mått, icke finansiella mått och en blandning 

mellan finansiella och icke finansiella mått som till exempel balanced scorecard (BSC) 

(Malmi och Brown, 2008). Cybernetiska styrningsverktyg är vanligt förekommande 

inom organisationer som arbetar med SMCS, vilket indikerar att cybernetiska 

styrningsverktyg är ett av de viktigaste styrningsverktygen av SMCS (Lueg och 

Radlach, 2016). För att de ska vara effektiva inom SMCS är det dock av största vikt att 

cybernetiska styrningsverktyg kompletteras och används tillsammans med andra 

styrningsverktyg (Rosanas och Velilla, 2005). Lueg och Radlach (2016) anger 

sustainable balanced scorecard (SBSC) och hållbarhetsrapportering som två av de 

vanligast förekommande styrningsverktygen inom SMCS.  
  
 
SBSC 

Balanced scorecard (BSC) har till syfte att kommunicera företagets övergripande mål 

och strategier ner till alla nivåer i en organisation samt att bryta ner dem till specifika 

mål och mått som organisationens medlemmar förstår (Kaplan och Norton, 1996b). 

Norton och Kaplan (1996a) menar att BSC kan användas som ett strategiskt 

styrningsverktyg för att skapa balans mellan de långsiktiga strategierna och de 

kortsiktiga handlingarna. Traditionella styrningsinstrument lägger stor vikt vid 
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kortsiktiga finansiella mått och förbiser de långsiktiga strategiska målen vilket skapar 

ett gap mellan företagets strategier och dess implementering (Kaplan och Norton, 

1996a). Genom att använda BSC menar Kaplan och Norton (1996a) att företag kan 

överbrygga det här gapet. BSC brukar vanligtvis delas in i fyra olika perspektiv; 

finansiellt perspektiv, kundperspektiv, interna processer, samt lärande och tillväxt 

(ibid.). Genom att inkludera ett eller flera perspektiv för hållbarhet kan ett företag 

använda BSC för att integrera hållbar utveckling i företaget (Dias m.fl., 2002; Epsstein 

och Wisner, 2001) och inkludera dem i det dagliga arbetet och rapporteringar (Länsiluto 

och Järbenpää, 2010). Ett sådant benämns SBSC och skulle kunna hjälpa företag att 

överbrygga gapet mellan sina hållbarhetsstrategier och den styrning och de handlingar 

som faktiskt utförs (Jung, Kim och Rhee, 2001). Vidare menar Länsiluto och Järbenpää 

(2010) att företaget med hjälp av BSC som har ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga ett 

SBSC, kan tydliggöra kostnadsbesparingar som miljöåtgärder kan medföra och därmed 

stärka kopplingen mellan miljöfokus och en vinstdrivande kultur. 

 

Hållbarhetsrapport 

Traditionella redovisningsmetoder fokuserar helt på ekonomiska mått utan att ta hänsyn 

till miljö eller socialt ansvar vilket gör dem till ofullständiga cybernetiska 

styrningsverktyg (Milne, 1996). En hållbarhetsrapport förser företag med ett ramverk 

som inkluderar socialt ansvarstagande och miljö och som tydliggör deras direkta och 

indirekta intäkter och kostnader för företaget (Taplin m.fl., 2006). Att inkludera 

hållbarhet i redovisningen kan hjälpa ledningen i ett företag att konkretisera hållbarhet 

och göra det mer överskådligt och begripligt för de anställda (Taplin m.fl., 2006). 

Frostenson, Helin och Sandström (2015) menar att organisationer kan använda 

hållbarhetsrapporten som ett styrningsverktyg och därmed underlätta integreringen av 

hållbarhetsarbetet i företagets strategier och processer. Vidare menar de att 

hållbarhetsrapporten kan uppfylla tre olika funktioner: fungera som en 

hållbarhetsmotor, ett uppföljningsdokument och ett profileringsdokument. Genom att 

utforma en hållbarhetsrapport säkerställs att företaget uppmärksammar viktiga 

hållbarhetsfrågor och därmed fungerar hållbarhetsrapporten som en motor (Frostenson, 

Helin och Sandström, 2013). Hållbarhetsrapporten kan även fungera som ett 

uppföljningsdokument då företaget här redogör för hur väl de lyckats uppnå sina 

hållbarhetsmål (ibid.). Slutligen är hållbarhetsrapporten ett sätt att öka transparensen 
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(Domingues, Lozano, Ceulemans och Ramos, 2017), kommunicera sina 

hållbarhetsambitioner och förmedla sin eftersträvade identitet till interna och externa 

intressenter (Frostenson m.fl., 2013). Tidigare studier har visat att 

hållbarhetsrapportering har lett till utveckling och lärande hos företag samt erbjudit stor 

hjälp vid planering och strategiutveckling (Taplin m.fl., 2006). 

	  

3.3.5	  Administrativ	  styrning	   

Enligt Malmi och Brown (2008) innebär administrativ styrning hur individer och 

grupper är organiserade inom företaget, hur ledningen kommunicerar vad de anställda 

förväntas göra eller inte göra samt hur de anställda hålls ansvariga för sina handlingar. 

Vidare menar Malmi och Brown (2008) att administrativ styrning består av tre olika 

delar: organisationsstruktur, ledningsstruktur samt riktlinjer och rutiner.  
    

  
Petrini och Pozzebon (2010) menar att organisations- och ledningsstrukturens 

utformning kan vara avgörande för hur väl ett företag lyckas integrera hållbarhet med 

resten av företaget. Exempelvis förespråkas att strukturen genomsyras av en hög grad av 

transparens och öppen kommunikation eftersom det främjar målkongruensen inom 

verksamheten genom att det bidrar till en tydlig definition av företagets hållbarhetsmål 

och vad de anställda förväntas göra för att uppnå dessa mål (Arjalies och Mundy, 2013; 

Morsing och Oswald, 2009; Petrini och Pozzebon, 2010). Flamholtz (1983) 

understryker vikten av att organisationens struktur hänger ihop med resterande 

styrinstrument, som till exempel företagets kultur. Vidare menar Petrini och Pozzebon 

(2010) att ledningens engagemang är av största vikt för att en organisation ska lyckas 

uppnå sina hållbarhetsmål och strategier. Administrativ styrning bör därför användas för 

att säkerställa att personer som brinner för dessa frågor återfinns även i ledningen och 

bland styrelsemedlemmar. De föreslår förändringar i ledningsstrukturen som till 

exempel att utse en hållbarhetsansvarig eller att bilda en hållbarhetskommité vars 

huvudsakliga uppgift är att integrera hållbarhetsfokus i det dagliga arbetet och arbeta 

mot uppfyllande av företagets hållbarhetsmål. 
  
Administrativ styrning innefattar även ett företags riktlinjer och rutiner (Malmi och 

Brown, 2008) vilka exempelvis kan bestå av nedskrivna regler, manualer, 

arbetsbeskrivningar, företagspolicys (Macintosh och Daft, 1987). Riktlinjer och rutiner 
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kan användas för att definiera och tydliggöra vad organisationens hållbarhetsmål är, det 

är av största vikt att dessa kommuniceras till de anställda i organisationen för att 

säkerställa att de anställda förstår vad de förväntas göra för att uppfylla målen (Petrini 

och Pozzebon, 2010; Dechant och Altman, 1994). Tidigare forskning visar att 

utbildningsprogram är ett effektivt medel för att lyckas integrera hållbarhetsfokus i den 

dagliga verksamheten och nå de uppsatta målen (Petrini och Pozzebon, 2010). Att 

utbilda personalen inom hållbarhet är ett viktigt hjälpmedel för att öka medvetenheten 

och ändra attityden inom organisationen och det kan även leda till initiativ och nya idéer 

bland de anställda för att nå hållbarhetsmålen (Dechant och Altman, 1994). 
  
 

3.4	  Tidigare	  forskning 

Lueg och Radlach (2016) kommer fram till att cybernetisk styrning och administrativ 

styrning är de verktyg som dominerar bland företag som arbetar med hållbar utveckling. 

De konstaterar dock att detta kan bero på att företagen som gått mot att bli mer hållbara 

tidigare använde sig av dessa styrningsverktyg för att mäta finansiella resultat. När 

företagen sedan gått mot mer hållbar utveckling så har de fortsatt använda de 

styrningsverktyg de var bekanta med men det betyder inte att dessa verktyg är de bäst 

lämpade att använda i samband med hållbar utveckling. Lueg och Radlach (2016) 

skriver i sin artikel att endast en form av styrning inte är tillräckligt i arbetet med hållbar 

utveckling utan att det behövs ett samspel mellan formella och informella 

styrningsverktyg för att få till en väl fungerande styrning som integrerar hållbar 

utveckling i företaget.  
  
Lueg och Radlach (2016) refererar i sin artikel till två olika fallstudier och tre 

kvantitativa studier som de anser bidrar med kunskap till hur styrningsverktyg kan 

användas i arbetet med hållbar utveckling. Vi har valt att redogöra för de två 

fallstudierna för att skapa en djupare förståelse för hur SMCS kan användas i praktiken.  
  
 

3.4.1	  Implementing	  strategies	  through	  management	  control	  systems 

Riccaboni och Leone (2010) har utfört en fallstudie av företaget Procter & Gamble 

(P&G) som är ett amerikanskt dagligvaruföretag. Syftet med studien är att ta reda på om 
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och hur MCS kan användas för att implementera hållbara strategier, mer specifikt hur 

MCS kan användas för att omvandla dessa strategier till handling. 
  
I studien framgår att P&G inte alltid har arbetat med hållbar utveckling men att sedan 

1999 har hållbar utveckling ingått som ett av företagets strategiska mål (Riccaboni och 

Leone, 2010). Under det senaste decenniet har P&G använt sig av en hållbarhetsrapport 

för att redogöra för sitt miljömässiga och sociala ansvarstagande (ibid). Utöver de 

formella verktygen använder P&G även informella verktyg för att kommunicera sin 

hållbarhetsstrategi till de anställda, exempelvis i form av ett stort engagemang från 

ledningen (ibid). 

P&G använder sig av ett styrverktyg som innehåller “Objectives, Goals, Strategies, 

Measures” (OGSM) som hjälper till att säkerställa att hållbarhetsstrategier och mål är 

integrerade i företagets planerings- och arbetsprocesser (Riccaboni och Leone, 2010). 

De har ett övergripande OGSM för hela P&G vilket sedan bryts ner och anpassas till 

varje organisationsnivå. OGSM utgår från att definiera företagets vision som sedan 

bryts ner till konkreta mål. Därefter utformas passande strategier som sedan bryts ner 

till passande kvalitativa och kvantitativa mått (ibid). 

Studiens resultat visar att en organisation som vill arbeta hållbart måste integrera sina 

hållbarhetsstrategier med de traditionella planerings- och kontrollsystemen (Riccaboni 

och Leone, 2010). Vidare kommer de fram till att för att lyckas integrera 

hållbarhetsprinciper i organisationen måste de ses som något som hör till kärnan av 

företaget och inte som något som ska hanteras vid sidan om. 

De kommer fram till att P&G använder sig av MCS för att implementera hållbara 

strategier i verksamheten och att de sker genom en kombination av formella och 

informella styrningsverktyg (Riccaboni och Leone, 2010). En nyckel till att lyckas var 

att integrera hållbart tänkande i företagskulturen, vilket underlättades av en ledning som 

visade stort engagemang i hållbarhetsfrågor. 

	  

3.4.2	  Sustainable	  leadership:	  management	  control	  systems	  and	  organizational	  

culture	  in	  Novo	  nordisk	  A/S	  

Morsing och Oswald (2009) vill med sin studie ta reda på huruvida MCS kan användas 

för att integrera hållbar utveckling på den operativa nivån i ett företag. Vidare vill de 
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bringa klarhet i vilken betydelse organisationskulturen har för att lyckas med detta. De 

har valt att utföra en fallstudie av företaget Novo Nordisk A/S som är ett 

sjukvårdsföretag som i dagsläget är världsledande inom diabetesvård. Företaget har 

arbetat med hållbar utveckling i över ett decennium och det är idag en integrerad del av 

företagets strategi (Morsing och Oswald 2009).  

För att lyckas med att integrera hållbar utveckling i organisationen har Novo Nordisk 

använt sig av tre huvudsakliga styrningsverktyg, dessa är facilitatorer, 

hållbarhetsrapportering och BSC (Morsing och Oswald 2009). Faciliatorerna utgörs av 

en grupp specialister inom företaget som har i uppgift att bedöma, stödja och underlätta 

för enheter och projekt runt om i organisationen för att de ska prestera bättre (ibid.). 

Hållbarhetsrapporteringen används för att säkerställa att hållbarhetstänk integreras i det 

dagliga arbetet i företaget och kommunicerar Novo Nordisks ambitioner, initiativ, 

resultat och mål för miljömässigt och socialt ansvarstagande till interna och externa 

intressenter (ibid.). 

Novo Nordisk använder sig av en triple bottom line-strategi som kopplar ett antal 

nyckelmål till hållbarhetsmål (Morsing och Oswald 2009). Detta gör de för att mäta 

huruvida de gör framsteg i sin strävan att bli mer hållbara och för att säkerställa att deras 

handlingar är förenliga med hållbar utveckling. För att integrera sin triple bottom line-

strategi i organisationen använder sig Novo Nordisk av BSC (ibid.). De har ett 

övergripande BSC som är gemensamt för hela företaget och som sedan bryts ner till 

mindre styrkort med specifika mål och mått ända ner till enhetsnivå (ibid.). 

Studiens resultat visar att Novo Nordisk genom användning av dessa tre 

styrningsverktyg har lyckats integrera hållbar utveckling i sin verksamhet (Morsing och 

Oswald 2009). Författarna konstaterar även att organisationskulturen och ledningens 

stora engagemang spelar en avgörande roll för integreringen av hållbarhetsarbetet på 

företagets operativa nivå. 
  

3.5	  Summering 

Referensramen har inledningsvis redogjort för begreppet BSV och nätverket GABV för 

att förse läsaren med nödvändig information för att underlätta vidare läsning. Vi har 

även behandlat tidigare forskning avseende användning av MCS för att integrera hållbar 
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utveckling i organisationer och redogjort för de styrningsverktyg som ingår i SMCS och 

som är vanligast förekommande bland hållbara företag. Vi har använt oss av denna 

information i utformningen av intervjuguiden för Ekobanken samt i syfte att underlätta 

kategorisering, reflektion och tolkning i analysavsnittet. 
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4.	  Empiri	   

 
 
I följande kapitel presenteras den insamlade empirin från studiens intervjuer och 

dokumentstudier. Inledningsvis redogörs för information om Ekobanken. Därefter 

beskrivs Ekobankens fokusområden med utgångspunkt i GABVs sex principer. 

Avslutningsvis redogörs för de styrningsverktyg respondenterna anser vara mest 

framträdande hos Ekobanken. 

 
 

4.1	  Ekobanken 

Ekobanken är en etisk medlemsbank belägen i Järna söder om Södertälje (Ekobanken, 

2017b). Banken ägs av ca 2100 medlemmar och arbetar för att förvalta pengar 

transparent och ansvarsfullt för att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt mervärde 

(Ekobanken, 2017d; Ekobanken, 2017e). Medeltalet anställda inom Ekobanken 2016 

uppgick till 14 personer (Ekobanken, 2017i). 
  

Medlemskap i banken erhålls genom en obligatorisk insats på minst 1000 kronor men 

det är möjligt att köpa ytterligare insatser till aktuell kurs (Ekobanken, 2017i). 

Medlemskap är ett krav för att bli låntagare, för de kunder som enbart har ett konto i 

banken krävs dock inget medlemskap (Ekobanken, 2017i).  
  

Genom medlemmarnas insatser och inlåning kan de vara med och bidra till ett hållbart 

samhälle då kapitalet lånas ut i enlighet med Ekobankens utlåningspolicy med målet att 

göra samhället mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart (Ekobanken, 

2017d; Ekobanken, 2017h). Ekobanken vill med sin verksamhet främja tre aspekter: 
  

1. “Ett fritt skapande kulturellt och socialt liv som ger mening och livsutrymme. 

2. Människors lika värde, rättigheter och skyldigheter. 

3. En produktion av och handel med varor och tjänster som svarar mot människors 

behov och naturens förutsättningar.” (Ekobanken, 2017h) 

 

 



32  

Ekobanken är den svenska bank som är mest hållbar enligt Fair Finance Guides 

granskning (Fair Finance Guide, 2017b). Ekobanken investerar i tio av de tretton 

hållbarhetsområden Fair Finance Guide granskar och får högsta betyg, det vill säga  

100 %, inom nio hållbarhetsområden (Fair Finance Guide, 2017b). Inom det tionde 

området får Ekobanken betyget 93 % vilket är det högsta av samtliga granskade banker 

inom det området (Fair Finance Guide, 2017g). Resultatet av Fair Finance Guides 

granskning av Ekobanken visar att banken följer sina riktlinjer samt internationella 

konventioner och standarder inom socialt ansvar och hållbarhet. 

 
     

4.2	  Värdegrund	  och	  övergripande	  mål 

Ett av Ekobankens övergripande mål är att bevisa att det går att bedriva en bank med 

fokus på hållbar utveckling. Enligt Annika talas, skrivs och debatteras det mycket kring 

detta sätt att bedriva en bank och hon uppger att det finns en efterfrågan på en storbank 

med liknande verksamhet som Ekobanken. De vill visa varför de finns till och att de 

genom sin bankverksamhet kan använda pengar som ett verktyg för att skapa en hållbar 

utveckling (Kristoffer). Ytterligare ett långsiktigt mål är att banken ska växa 

(Kristoffer). De vill även skapa en ökad medvetenhet kring kapitalets påverkan i 

samhället och skapa en marknad för att bedriva en bank mer hållbart (Kristoffer).  
  

Något som utmärker Ekobanken är att de som enda svenska bank har en transparens 

som innebär att de öppet redovisar sin utlåning (Ekobanken, 2017i). Detta innebär att 

varje medlem som har satsat kapital i banken och varje kund som har ett konto i banken 

kan se vad deras pengar används till. Annika menar att kapital sedan cirka 100 år 

tillbaka har blivit allt mer anonymt och ett övergripande mål för banken är att motverka 

denna anonymitet “och förbinda kapital igen med människors medvetande och vilja” 

(Annika). 
  
  

4.3	  Kunder 

Ekobanken har både privatkunder och företagskunder. Som privatperson erbjuds konton 

för in- och utlåning (Ekobanken, 2017f). Som företagskund krävs att verksamheten 

lever upp till bankens utlåningspolicy för att få lån hos Ekobanken. Genom bankens 
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transparens redovisas alla lån till företagskunder på Ekobankens hemsida samt i 

bankens tidning Goda affärer (Ekobanken, 2017c). Privatkunderna berörs dock inte av 

bankens transparens utan omfattas av den vanliga banksekretessen (Ekobanken, 2017i). 

Privatkunderna har heller inte krav på sig att leva upp till utlåningspolicyn (ibid.). 

 

4.4	  Organisationsstruktur 

Ekobanken hade från början en närmast helt platt organisationsstruktur (Annika). I takt 

med att företaget har växt har de dock gått igenom flera olika stadier av styrmodeller, 

från att alla gjorde allting tillsammans gick de över till en ganska lång period av något 

som de benämner som en möteskultur (Annika). De hade ett flertal veckovisa möten i 

olika konstellationer exempelvis ett marknadsmöte, ett kreditmöte, ett ekonomi- och 

hållbarhetsmöte samt det stora medarbetarmötet (Annika). Möteskulturen fungerade 

fram tills för några år sedan då antalet anställda steg till närmare 20 personer (Annika). 

Idag är banken uppdelad i olika avdelningar som var och en har sin chef, vilka i sin tur 

rapporterar till vd:n (Annika). Det hålls fortfarande många möten, men de är inte lika 

frekventa och vd:n är inte längre involverad i alla möten. Samtidigt är banken inte större 

än att de ansvariga har insikt i de flesta väsentliga processer (Kristoffer). 
  
 

4.5	  Ekonomisk	  utveckling 

Ekobanken har sedan starten 1998 haft en organisk tillväxt1 och de har lyckats bibehålla 

en ekonomisk självständighet (Ekobanken, 2017i). Tack vare att Ekobanken har ett 

strikt förhållningssätt till risker har de ännu inte haft någon kreditförlust (Ekobanken, 

2017i). Genom åren har de förbättrat sitt utbud och de har nyligen utvecklat sina 

betaltjänster med bland annat en internetbank och en mobilbank (Ekobanken, 2017a). 

Denna satsning har varit resurskrävande för Ekobanken både vad gäller tid och kapital 

(Ekobanken, 2017i). Detta har visat sig i bankens bruttoresultat som år 2016 uppgick till 

-8,5 miljoner kronor, vilket är bankens första negativa bruttoresultat sedan banken 

grundades (Ekobanken, 2017i; Annika). Investeringen har även lett till att bankens 

marknadsföringsarbete blivit lidande på grund av bristande tidsresurser (Ekobanken, 
                                                             

1 Ekobanken definierar organiskt tillväxt som en stabil tillväxt som inte sker på bekostnad av människan 
och planeten. Det är den definitionen vi fortsättningsvis kommer att använda oss av. 
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2017i). Men trots detta har utlåningen ökat med 23 % och inlåningen med 6 % 

(Ekobanken, 2017i). Bankens bruttoresultat 2016 rensat från dessa investeringar i bank- 

och ekonomisystemet uppgår till 0,8 miljoner kronor vilket har inneburit en kursökning 

av andelarna med 1,23 % (Ekobanken, 2017i). 
  
  

4.6	  Planering	  och	  uppföljning 

Ekobankens strategiprocess börjar i juni med att styrelsen har ett strategiseminarium på 

en till två dagar (Kristoffer). Under dessa seminarier tittar de på hur det ser ut i 

omvärlden, var banken befinner sig och hur det gick föregående år (Kristoffer). De tittar 

också övergripande på bankens vision, mission och värderingar och målet är att dessa 

ska fastställas före sommaren. I oktober-november när vision och mission och 

grundläggande värderingar har blivit strategier och mål kan en verksamhetsplan och 

budget för det kommande året utformas (Kristoffer; Annika). Med utgångspunkt i 

verksamhetsplan och budget beslutas sedan om olika fokusområden på lånesidan, samt 

beslut om huruvida nya produkter ska lanseras, eller nya medarbetare ska anställas och 

så vidare (Kristoffer). Från verksamhetsplan och budget lyfts sedan ett antal nyckeltal 

varav vissa följs upp månadsvis och andra kvartalsvis, exempel på sådana nyckeltal kan 

vara kvot mellan in- och utlåning, inlåningstillväxt och utlåningstillväxt, antal nya lån 

som är handlagda och balansen mellan företag och privatpersoner bland låntagarna 

(Kristoffer). Dessa nyckeltal kan enligt Kristoffer skifta från år till år, han anger vidare 

att de revideras kontinuerligt under året ända fram till att en ny verksamhetsplan tas 

fram för nästkommande år.  
  

Även om det är främst styrelse och ledningsgrupp som arbetar med planeringsprocessen 

involveras alla medarbetare i arbetet genom att de framför sina åsikter till sin närmaste 

chef som sedan tar det vidare (Kristoffer; Annika). Var fjortonde dag hålls ett 

medarbetarmöte vilket de i stor utsträckning använder för att få medarbetarnas input vad 

gäller både rutiner, risker, budgeten och till verksamhetsplanen (Annika). Dessa 

medarbetarmöten används också för att kontinuerligt uppdatera medarbetarna vad gäller 

förändringar och revideringar som har skett i verksamhetsplan, budget eller i någon av 

företagets policys. 
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Ekobankens mål, riktlinjer och policys tas kontinuerligt upp till diskussion och 

revideras åtminstone en gång per år (Kristoffer). Bankens riktlinjer och policys ska vara 

ett levande ord för deras arbetssätt och revidering genomförs därefter (Kristoffer). 

Kristoffer uppger att en löpande revidering underlättas av storleken på organisationen 

då eventuella revideringar snabbt och enkelt når ut till medarbetarna så att de i sitt 

arbete alltid har med sig aktuell information. De anställda har även möjlighet att 

påverka bankens riktlinjer och policys. Kristoffer uppger att de i sitt uppföljningsarbete 

inte arbetar efter specifika modeller och han menar att det till stor del kan bero på 

organisationens storlek. Men då banken följer upp sina ekonomiska mål regelbundet 

samt tittar på olika aspekter av hållbarhet menar han att det skulle kunna liknas vid ett 

BSC. 
 

4.7	  Ekobankens	  fokusområden 

Ekobanken är medlem i GABV och uppfyller således deras sex hållbarhetsprinciper 

(Ekobanken, 2017i). Enligt Kristoffer är dessa hållbarhetsprinciper av stor vikt för 

Ekobanken: 

 

“Jag kan säga att alltså alltid när jag håller föredrag om Ekobanken så kan jag 

egentligen nöja mig med en enda bild och det räcker med GABVs sex principer, allt vi 

gör menar jag ryms väldigt mycket inom dem”. (Kristoffer) 

  

Nedan följer en redogörelse för varje princip och hur Ekobanken arbetar för att uppfylla 

dessa.  
  

4.7.1	  Triple	  bottom	  line 

Ekobanken definierar hållbar utveckling som ”tillväxt som inte skadar jorden, 

samhället eller den enskilda människan, nu och i framtiden” (Ekobanken, 2017h). 

Ekobankens krav på hållbar utveckling tillämpas inte bara till bankens låntagare utan till 

alla bankens externa intressenter samt Ekobankens egen utveckling. Hållbar utveckling 

uppnås genom ”en bibehållen värdegrund, en sund ekologisk, social och kulturell 

balans och med bas i en stabil ekonomi” (Ekobanken, 2017h). 
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För att lyckas med detta har Ekobanken en hållbarhetspolicy som består av flera olika 

delar. Hållbarhetsansvarige gör under året kontinuerliga uppföljningar av 

hållbarhetspolicyn och eventuella revideringar eller tillägg sker årligen av styrelsen. 

Ekobanken försöker säkerställa att alla medarbetare är väl insatta i hållbarhetspolicyn 

genom att revideringar kommuniceras både skriftligen och muntligen till de anställda 

(Ekobanken, 2017i). Hållbarhetspolicyns olika delar är: 
 

• Ekobankens miljöpåverkan 

Med denna del av hållbarhetspolicyn syftar Ekobanken till att reducera och 

minska sin direkta och indirekta miljöpåverkan och på lång sikt är målet att 

miljöpåverkan ska vara positiv eller minst noll (Ekobanken, 2017i). Den direkta 

miljöpåverkan försöker de reglera genom att de exempelvis har en resepolicy 

och aktivt försöker minska sin energianvändning och välja miljövänliga, 

ekologiska och närproducerade alternativ i det dagliga arbetet. Den indirekta 

miljöpåverkan, som kommer från företag och organisationer som Ekobanken är 

långivare till, är dock den som Ekobanken fokuserar mest på (Ekobanken, 

2017i). De försöker reglera den genom att ha en utlåningspolicy som innebär att 

alla eventuella lån bedöms utifrån samhälleliga, miljömässiga, etiska, kulturella 

och ekonomiska aspekter. 

       
  

• Ekobankens roll i samhället 

Ekobanken vill bidra till samhällets utveckling genom att belysa pengars kraft i 

samhället och vad den enskilda individen har för ansvar och möjligheter 

(Ekobanken, 2017i). Ekobanken tar ansvar genom att öppet redovisa hur pengar 

investeras samt vart lånade medel kommer från (Ekobanken, 2017i). Vidare 

följer de sina etiska riktlinjer och utlåningspolicy, engagerar sig i nätverk som 

främjar hållbar utveckling samt föreläser om pengar och hållbar utveckling 

(Ekobanken, 2017i). 
  

  

Vid utvärdering av en ny kund börjar de med att granska verksamhetsidén hos den som 

söker lån, innan de granskar ekonomin (Kristoffer). Är det så att det inte uppfyller de 

sociala och miljömässiga kraven är det enligt Kristoffer ingen idé att granska ekonomin, 
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det måste vara hållbarhetsaspekterna i första rummet. Han menar att det också handlar 

om att spara tid eftersom det inte är någon idé att göra en hel ekonomisk genomgång av 

ett företag om det inte är hållbart för planeten eller för människorna som det finns till 

för eller för människorna som jobbar där (Kristoffer). 
  

När det gäller de sociala och miljömässiga målen har banken olika prioriterade 

utlåningsområden, just nu prioriteras exempelvis hållbart byggande (Kristoffer). För att 

sedan utvärdera hur de har klarat av ett sådant mål tittar de på hur många kvadratmeter 

hållbart byggande som de har varit med och finansierat (Kristoffer). De försöker uppnå 

de målen genom att exempelvis ha en hållbarhetsrabatt på hållbart byggande i form av 

lägre ränta och de stimulerar ekologisk mjölkproduktion genom att ha lägre ränta till 

ekologiska mjölkbönder (Kristoffer). 
  

När det kommer till de sociala och miljömässiga kraven på kunderna värderas de lika 

högt (Kristoffer; Annika). De menar dock att det inte fungerar att vara för stel i sina 

kriterier och att de måste inse att om en kund exempelvis driver ett socialt 

arbetskooperativ och hjälper människor tillbaka till arbetslivet kanske de får sänka de 

miljömässiga kraven till en början och vice versa (Kristoffer).  
  

”Så den mera, kvalitativa bedömningen av deras verksamhet, innan man så att säga 

tittar på ekonomin, men den måste ju också vara i balans, det är ju inte så att vi kan 

finansiera något som ingen annan kan, det måste ju fortfarande vara ekonomiskt 

hållbart”. (Kristoffer) 

  

Kristoffer menar vidare att “om ekonomin försvinner är det bara att lägga ner, men det 

kan inte vara bara ekonomi på bekostnad av människan och planeten utan att det gäller 

att balansera de sakerna”. 
     

För att tydliggöra att ekonomin inte sker på bekostnad av människan och planeten har 

Ekobanken valt att utforma sin årsredovisning som en hållbarhetsredovisning 

(Ekobanken, 2017i) (Ekobankens hållbarhetsredovisining kommer hädanefter benämnas 

som hållbarhetsrapportering eftersom detta är benämningen enligt 

årsredovisningslagen). Med den vill de visa sina kunder att deras pengar lånas ut på ett 

hållbart sätt (Ekobanken, 2017i). Förutom resultat- och balansräkning, 
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kapitaltäckningsanalys och övrigt som de måste ha med, innefattar den en redogörelse 

över Ekobankens utlåning. I hållbarhetsrapporten redovisar de även bankens egen 

miljöpåverkan i form av resor, pappersförbrukning och liknande (Kristoffer). De menar 

att det för dem är en självklarhet att ha en hållbarhetsrapport för att på så sätt visa att 

hållbarhet är integrerat i allt de gör och finns med i själva kärnan i banken (Kristoffer; 

Annika). 
  
 

4.7.2	  Transparens 

Transparensen är ett av bankens viktigaste instrument eftersom det innebär att de öppet 

redovisar hur de arbetar i praktiken och ger en komplett bild av de verksamheter banken 

lånar ut till (Ekobanken, 2017i). Annika uttrycker det så här: 
  

“Transparensen det är “själ”. Det är liksom att kommunicera vad vi gör” 

 (Annika) 

  
Kristoffer menar att transparensen är något de har med sig hela tiden när de arbetar med 

kunderna. I och med att Ekobanken öppet redovisar sin utlåning till företagskunder 

fungerar det som ett slutgiltigt kvitto på om banken har gjort rätt eller fel. Kristoffer 

menar att om omgivningen protesterar och ifrågasätter varför en viss kund har fått ett 

lån, då har banken uppenbarligen inte gjort ett bra jobb. Det är dock endast den delen av 

banksekretessen som är borttagen, inte vad gäller belopp och inte säkerheter men för 

vilket ändamål som kunder bedriver sin verksamhet. Det är inte alla som uppskattar 

detta berättar Kristoffer utan vissa hör av sig och meddelar att de hellre har kvar 

pengarna i en bank där de slipper veta vad pengarna används till.  
  

“Vore det så i hela bankvärlden att allt var transparent, då tror jag att mycket mer 

skulle röra sig, då tror jag att människor skulle bli medvetna på ett helt annat sätt och 

då skulle man också flytta sina pengar, för att man känner att jag har inte förtroende 

för vad banken gör med mina pengar” (Kristoffer) 

  
Enligt Annika försöker de dock inte bestämma hur det hållbara samhället ska se ut, alla 

intressenter har olika uppfattning om vad de bör låna ut till och de kan inte göra alla 

glada, men de strävar efter att motsvara vad intressenterna uppskattar. Genom att ha 



39  

transparensen hjälper banken till att skapa en diskussion om hur det hållbara samhället 

ska se ut, vilket är ett av bankens mål (Kristoffer). 
  
Ekobanken strävar även efter att vårda en intern transparens där alla medarbetare ska få 

tillgång till all information (Kristoffer). Detta görs bland annat genom att de inte har 

några hemliga dokument på sin server utan alla dokument, exempelvis lönedokument, 

är tillgängliga för de anställda. Det finns dock undantag för vissa känsliga dokument 

som exempelvis sjukintyg. Kristoffer menar att då transparensen är en så stor del av 

bankens kultur måste den också kunna praktiseras internt, han medger dock att detta 

kanske inte är möjligt om banken växer och blir tio gånger så stor men med den storlek 

de har idag fungerar det. 
  
 

4.7.3	  Reala	  ekonomin 

Banken har även mål för hur tillväxten ska se ut, det är att de strävar efter fortsatt 

tillväxt och att den ska vara organisk, det vill säga den kan inte ske på bekostnad av 

människor och planeten (Kristoffer). Kristoffer menar att det i praktiken innebär en 

tillväxt kring ett par procent. Annika berättar att de ofta kommer in i diskussioner 

angående tillväxt och att de ofta får höra saker som: 
  

”Amen ni tycker väl inte om tillväxt, ni måste ju tycka om nerväxt! Som 

alternativa ekonomer vet ni ju att tillväxt inte fungerar”	  (Annika) 

  
Annika menar dock att även om Ekobanken håller med om att en allmän obegränsad 

tillväxt inte fungerar, så strävar de efter att de sektorer som banken finansierar och som 

arbetar med hållbar utveckling ska växa mycket och gärna på bekostnad av sådant som 

de anser vara skadligt för samhället. 
      
Kristoffer förklarar att verka i den reala ekonomin innebär att det är inlåningen som 

finansierar utlåningen och att det är riktiga varor och tjänsteproducerande företag som 

framförallt finansieras. De avstår ifrån rent finansiella och spekulativa 

transaktioner (Ekobanken, 2017i s. 5). De styr pengar mot de ändamål de vill främja 

(Annika). Bankens utlåningspolicy är det mest kraftfulla verktyget för att säkerställa 

detta och skapa ekologiskt, socialt och kulturellt mervärde. Policyn används vid varje 

låneärende och i varje beslut (Kristoffer; Annika) och utvärderar befintliga och 
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potentiella låntagare utifrån samhälleliga, miljömässiga, etiska, kulturella och 

ekonomiska aspekter för att säkerställa att utlånade pengar används på ett hållbart och 

ansvarsfullt sätt (Ekobanken, 2017i). Utlåningspolicyn uttrycks genom interna 

styrdokument och etiska riktlinjer samt ”Komplement och förtydliganden till 

Ekobankens policydokument” som förtydligar vilka andra principer och konventioner 

Ekobanken följer, exempelvis FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter (Ekobanken, 

2017i). Kristoffer menar att arbetet med utlåningspolicyn underlättas av det faktum att 

de har mött alla de stora kunderna och besökt deras verksamheter, han menar att på det 

sättet blir det mycket lättare att stå för vad kunderna gör.  
  
Ekobanken har ett ekonomiskt mål kopplat till medlemmarnas avkastning. Kristoffer 

anger att de har ett mål om att avkastningen ska ligga i nivå eller över motsvarande 

ränta för femårig bunden inlåning. Det framgår dock tydligt från både Annika och 

Kristoffer att de inte strävar efter maximal ekonomisk avkastning. Det framgick också i 

en stor intervju som utfördes med bankens medlemmar att inte heller de önskar en 

maximal avkastning utan ser hellre att banken ska fortsätta att utvecklas (Annika). 

Annika uttrycker att: 
  
“Vi har ju inte varit i det läget men man kunde ju tänka sig att “Jaha nu verkar det som 

att vi har tagit för mycket betalt här”, “Nu måste vi se till att bli lite mer ideella, nu går 

det alldeles för bra för banken” (Annika) 

  
  

4.7.4	  Kundcentrerad 

Ekobanken strävar efter att skapa långsiktiga relationer med sina kunder genom att ha 

en nära kontakt med dem och besöka deras verksamheter, samt genom att lära sig 

kundernas verksamhet (Kristoffer; Annika). Via kontakten med kunderna får banken ta 

del av kundernas berättelser om dess verksamhet och framgång (Annika). Kunderna 

uppskattar att banken kan mycket om hållbart byggande, ekologisk odling, etc. vilket 

gör att de fortsätter att arbeta med Ekobanken (Kristoffer). 
  

Annika menar att den nära relationen Ekobanken har till sina kunder gör att de har 

väldigt bra insikt i huruvida kunderna sköter sin verksamhet och lever upp till 

Ekobankens krav. Vidare fungerar vetskapen om att deras lån hos Ekobanken publiceras 

som ett incitament för kunderna att leva upp till utlåningspolicyn (Annika). 
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Annika berättar att i och med att de har de ideal och policys som de har får de 

jättemycket tillbaka från kunderna, hon uttrycker att: 
  

“Man vill liksom lägga fram sitt bästa för oss. Inte liksom ”Jag har en affärsidé och 

tror att jag skulle kunna tjäna lite pengar här”, utan tvärtom sådär, vi kanske träffar en 

kund och så plötsligt blir han tyst och så tittar han på mig och så säger han så här: 

“Vad säger du om jag skulle råka bli rik?” (Annika) 

  
Hon menar vidare att detta nog beror på att det är kundernas ideala mål som får mest 

fokus under möten, men att de försäkrar kunderna att det är okej om det går bra för dem. 
  
 

4.7.5	  Kultur 

När Ekobanken rekryterar nya medarbetare utgår de från två övergripande kriterier 

(Kristoffer; Annika). Det första kriteriet ställer krav på den sökandes kompetens och 

erfarenhet inom ekonomi och juridik (Kristoffer; Annika). Detta kan den sökande ha 

skaffat sig på olika sätt, genom arbetslivserfarenhet eller genom en utbildning 

(Kristoffer; Annika). De flesta som arbetar inom Ekobanken är jurister eller ekonomer 

alternativt har en lång erfarenhet inom banksektorn (Kristoffer; Annika). Det andra 

kriteriet är kopplat till bankens värdegrund. Enligt Annika rekryterar de endast personer 

som har ett hållbarhetsintresse och Kristoffer menar att de gärna även ska ha viss 

kunskap inom området. Annika uppger att ”man måste ha någonting man brinner för av 

allt det som vi står för”. Hon menar att detta är nödvändigt för att den sökande ska passa 

in i gruppen men även för att kunna representera banken utåt samt möta och inspirera 

bankens kunder. Annika tillägger att den sökande inte behöver hålla med om precis allt, 

de strävar även efter en dynamik inom gruppen. 
  

Ekobanken använder inte individuella belöningssystem och de har inte heller något 

monetärt incitamentprogram (Kristoffer). Kristoffer menar att Ekobankens medarbetare 

drivs av att de har mycket kontakt med bankens kunder och motiveras av de bidrag till 

hållbar utveckling kunderna lyckats åstadkomma genom bankens finansiering. Annika 

uppger att ”det är ju en väldig inspirationskälla att få ta del av andras bästa”. Även 

medarbetarmötet används för att återrapportera kring kundernas arbete och framgång 

(Annika). De anställda medverkar även på bankens inspirationsdagar, som exempelvis 

kan beröra de globala målen (Annika). Vidare strävar banken efter att utforma mål som 



42  

inte är allt för höga eller svåra att uppnå. De anser att det varken är inspirerande eller 

motiverande med för höga mål. Annika uppger att “det här är så pass tufft det vi gör så 

det är inte inspirerande om någon försöker driva oss som arbetar i banken ännu 

hårdare. Det är väldigt roligt om man kan överraska folk med att det gick lite bättre än 

vad de trodde. Då blir man motiverad!”. 
  

För att sprida Ekobankens värdegrund och säkerställa att medarbetarna är väl insatta i 

bankens mål, riktlinjer och policys har de en öppen dialog och en aktiv kommunikation 

(Annika). På kontoret i Järna är alla medarbetare placerade i ett gemensamt utrymme 

vilket underlättar kommunikationen (Kristoffer). Genom att placera folk tätt kan de ta 

lärdom och bli inspirerade av varandra så att kulturen sprids (Annika). Kristoffer menar 

att detta även är ett sätt att säkerställa att alla är insatta i bankens värdegrund. Eventuella 

avvikelser framträder då tydligt. Annika uppger att detta arbetssätt fungerar bra då 

organisationen fortfarande är så pass liten. När banken introducerar nya medarbetare får 

de som en första viktig uppgift att läsa sig in på bankens riktlinjer och policys 

(Kristoffer). Sedan får de arbeta tillsammans med en erfaren medarbetare (Kristoffer). 

Genom att arbeta två och två överförs kunskap och erfarenheter och det är även ett sätt 

att sprida kulturen (Kristoffer). Även om inte alla medarbetare handlägger låneärenden 

eller håller föredrag om banken förväntas de ändå ha en förmåga att kunna representera 

banken utåt både i och utanför arbetet (Kristoffer). 
  

Genom Ekobankens värdegrund finns arbetet med miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet integrerad i bankens kultur (Ekobanken, 2017h). Att det är en del av kulturen 

och kärnverksamheten gör det svårt för andra organisationer att kopiera Ekobankens 

arbete med hållbarhet (Kristoffer). Kristoffer menar att “om man i grunden är en 

vinstmaximerande bank som har som huvuduppgift att leverera maximal avkastning till 

ägarna så kommer man aldrig kunna få in det här i sin kultur”.  
  

För att Ekobanken ska kunna leva upp till sin värdegrund är det viktigt att deras kunder 

har samma kultur och kärnverksamhet som Ekobanken. Vid mötet med en potentiell 

kund utvärderas huruvida kunden ställer hållbar utveckling mot ekonomisk avkastning. 

Enligt Kristoffer “är det klart att människor måste få tjäna pengar, det är inte fult, men 

det får inte vara på bekostnad av en massa andra saker, då är inte vi lika intresserade!” 
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4.7.6	  Långsiktig	  resiliens 

För att uppfylla denna princip strävar Ekobanken mot att vara långsiktiga, självgående 

och motståndskraftiga mot yttre störningar. Sedan Ekobankens start har banken haft 

som mål att inspirera och försöka styra andra banker mot att arbeta med hållbar 

utveckling (Annika). Kristoffer menar att “det bästa vore om alla banker arbetade mer 

hållbart så att vi inte behövs längre. Det vore tråkigt för oss, men fantastiskt om vi 

nådde dit!”. Han är dock tveksam till om det kommer att ske just eftersom hållbarhet 

inte ligger i kärnan av många andra bankers kultur. Annika anger dock att hon tror att 

Ekobanken lyckats driva storbankerna framåt i sitt arbete med hållbarhet. Vilket är ett 

viktigt bidrag då även en liten förbättring hos en storbank har potential att få stora 

positiva effekter för samhället (Annika). 
  

Ytterligare ett långsiktigt mål är att “banken ska vara känd hos alla som kan tänkas 

vara intresserade av att arbeta med pengar på ett hållbart sätt” (Kristoffer). Enligt 

Kristoffer utgörs den målgruppen av de individer som idag har ett intresse för hållbarhet 

och som gör medvetna val i sitt vardagliga liv. Målet för Ekobanken är att berätta hur de 

kan arbeta med pengar på ett hållbart sätt och samtidigt försöka få banken att växa. För 

att kunna genomföra detta måste Ekobanken enligt Kristoffer ”bygga marknaden och 

samtidigt försöka fylla den med innehåll”. 
  

Ekobankens målsättning är att vara hållbar och uthållig. Genom att banken har ett strikt 

förhållningssätt till risker har de sedan de grundades 1998 inte haft någon kreditförlust 

(Ekobanken, 2017i). Genom en god kundkontakt är de insatta i kundernas verksamheter 

och kan stödja kunden om det uppstår eventuella kreditsvårigheter. Ekobanken har även 

byggt upp ett kapital som reserv och som kan användas för att möta oväntade händelser 

(Ekobanken, 2017i). Syftet med detta är att Ekobanken själva ska kunna överleva en 

eventuell kreditförlust. På grund av att banken har en begränsad tillgång till systemstöd 

har Ekobanken utfärdat en policy för varje identifierat riskområde (Ekobanken, 2017i). 

Även bankens personal utbildas för att hantera de finansiella riskerna (ibid.). 
  

Kristoffer menar att en studie genomförd av GABV visar på att de hållbara bankerna har 

kunnat påvisa bättre avkastning över tiden och att det kan tänkas bero på att de hållbara 

bankerna tar lägre risker. “Men kan se då när det gick ner ordentligt 2008, då gick inte 

vi ner, vi gick snarare upp” (Kristoffer). 
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4.8	  Framträdande	  styrningsverktyg 

Studiens respondenter har redogjort för de styrningsverktyg som de anser är mest 

framträdande inom Ekobanken. Även om Annika uppger att “vi försöker ju inte låtsas 

om styrverktygen. Vi försöker inte låtsas om att vi styr så starkt i det dagliga” så är det 

ändå ett antal verktyg som de anser är viktiga för banken. Det första verktyget som 

Annika uppger är den kommunicerade identiteten av banken. Hon menar att den styr 

deras verksamhet, policys, utlåningen och kundernas bemötande av banken. 
  

Kristoffer uppger att Ekobanken är en mänsklig bank där de får öva sig i att arbeta med 

alla kategorier av människor, vilket han anser är en viktig aspekt. Han menar att det 

ligger i bankens kultur att arbeta med hållbar utveckling i samhället och möta olika 

typer av människor med olika erfarenheter och bakgrund. Gör banken inte det anser 

Kristoffer att “annars blir det ju liksom inte på riktigt, då har man ju skalat bort det 

som är riktigt svårt”.  
  

Bankens transparens anges av både Annika och Kristoffer som ett viktigt 

styrningsverktyg, eftersom den redovisar vart inlånat kapital investeras men också att de 

försöker öva sig i att ha en intern transparens som innebär att medarbetarnas arbete blir 

synligt för de andra. “Det här med ett ganska öppet landskap som vi arbetar i, det är 

jätteviktig!” (Kristoffer).  
  

Slutligen anger Kristoffer att han även anser att det är viktigt att bankens ledare är 

synliga för medarbetarna och kunderna. “Ibland brukar jag kalla oss för byggande 

bankirer, det vill säga vi är själva med och skapar banken och vi skapar alla processer 

för att sedan kunna jobba med de processerna, det är ju ingen annan som sitter och 

bestämmer hur vi ska jobba” (Kristoffer). 
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5.	  Analys 

 
 
I detta kapitel analyseras studiens insamlade empiri utifrån den teoretiska 

referensramen. Avsnittet är strukturerat utifrån de tre frågeställningar som formulerats 

i studiens inledande del. Vi har definierat Ekobankens ingående styrningsverktyg med 

utgångspunkt i SMCS-modellen som presenterats i referensramen. Dessa har sedan 

ställts i relation till tidigare studier och teorier i syfte att identifiera likheter och 

skillnader. Baserat på detta analyserar vi kring hur väl Ekobankens SMCS fungerar för 

att integrera hållbar utveckling i verksamheten. Därefter utvärderas huruvida 

Ekobankens arbete med hållbar utveckling kan definieras som BSV. Slutligen för vi en 

diskussion kring huruvida Ekobankens styrning skulle kunna tillämpas av andra banker 

som arbetar mot hållbar utveckling samt vilka utmaningar det skulle kunna innebära. 
  
  
 
1.) Hur har Ekobanken utformat sin styrning? Hur har deras styrning fungerat för att 

integrera hållbar utveckling i verksamheten? 
 
  
Kulturell styrning  

Från insamlat empirimaterial framgår det att Ekobankens organisationskultur 

genomsyrar i stort sett alla aktiviteter inom banken och skapar en samhörighet mellan 

medarbetarna. Den utgör därmed det som Simons (1995) benämner kärnvärden. 

Bankens grundläggande värderingar kommuniceras via exempelvis policys, dokument 

och föredrag till såväl anställda som kunder och övriga intressenter. Bankens 

transparens utgör en stor del av organisationskulturen, enligt Annika utgör den själen 

för banken och Kristoffer berättar att transparensen är något de har med sig hela tiden 

när de arbetar med kunderna. Transparensen leder till att banken får in synpunkter från 

omgivningen gällande sin utlåning. Därmed skapas en diskussion om hur det hållbara 

samhället ska se ut, vilket är ett av Ekobankens mål. Transparensen används därmed 

som en kvalitetssäkring i syfte att säkerställa att banken efterlever sin utlåningspolicy. 

Ekobanken praktiserar även en intern transparens i syfte att stärka organisationskulturen 

och skapa det som Costas och Kärreman (2013) benämner som en gemensam identitet. 

Ekobanken säkerställer att kulturen förblir stark genom att använda det som Malmi och 
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Brown (2008) beskriver som första nivån av belief systems, i och med att de endast 

rekryterar medarbetare vars värderingar ligger i linje med organisationens. Frågan är 

dock om det kan finnas en risk att en strävan efter enhetlighet kan få konsekvenser i 

form av att det hämmar kreativiteten. Annika uppger dock att den sökande inte behöver 

hålla med om precis allt just för att de vill främja en dynamik inom gruppen. 
  
 
Belöning och motivation 

Ekobanken använder enligt Kristoffer inget monetärt incitamentsprogram för att 

motivera bankens medarbetare. Dechant och Altman (1994) menar att monetära 

belöningar kan användas som styrmedel genom att utge en högre belöning för de mål 

som prioriteras högst inom en organisation. Vidare menar Bonner och Sprinkle (2002) 

att monetära belöningssystem skulle kunna användas för att skapa en ökad arbetsinsats 

och ett bättre resultat hos medarbetarna. Annika menar dock att detta inte är nyckeln till 

motivation hos Ekobankens medarbetare. Hon menar att de motiveras av de 

inspirationsdagar som anordnas årligen samt deras relation till bankens kunder och 

kundernas framgångar. Via kontakten med kunderna får medarbetarna ta del av 

kundernas berättelser vilket de anser är en stor inspirationskälla. 
 

Vidare menar Bonner och Sprinkle (2002) att ett framgångsrikt incitamentsprogram 

bygger på att ledningen har god kunskap kring vad de anställda motiveras av. 

Ekobanken är en liten organisation där medarbetarna arbetar tätt tillsammans och har 

nära relationer till varandra, dessutom rekryteras endast personer vars värderingar 

gällande hållbarhet ligger i linje med bankens. Detta indikerar att ledningen hos 

Ekobanken, tack vare bankens öppna kommunikation och en delad kultur, har god 

kännedom kring vad de anställda motiveras av.  
 
  
Planering 

Ekobankens planerings- och strategiprocess sträcker sig över ett år. Detta genomförs för 

att planlägga och strukturera det kommande året och kan, som Flamholtz m.fl. (1985) 

beskriver det, ses som en typ av förberedande kontroll. I Ekobanken är det främst 

styrelsen och ledningsgruppen som arbetar med planeringen även om alla medarbetare 

involveras och har möjlighet att komma med förslag och åsikter. Detta bidrar enligt 

Flamholtz m.fl. (1985) till en ökad målkongruens då alla medarbetare inkluderas i 

planeringsarbetet och har därmed möjligheten att påverka planeringen. Detta kan enligt 
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Flamholtz m.fl. (1985) även ha en positiv inverkan på arbetsresultatet. Annika uppger 

att banken i sitt planeringsarbete undviker att utforma mål som är alltför höga eller svåra 

att uppnå då hon anser att det varken är inspirerande eller motiverande, vilket ligger i 

linje med Flamholtz m.fl. (1985) teori.  
  
  
Cybernetiska styrningsverktyg 

Det mest framträdande cybernetiska styrningsverktyg som Ekobanken använder sig av 

är hållbarhetsrapporten. Med den vill de visa att hållbarhet är integrerat i allt de gör och 

därmed göra hållbarhetsarbetet mer överskådligt och begripligt för bankens olika 

intressenter, samt tydliggöra både direkt och indirekt miljöpåverkan. De tar därmed vara 

på flera av fördelarna som Taplin m.fl. (2006) menar att hållbarhetsrapporten medför. 

Genom att de i hållbarhetsrapporten redovisar bankens utlåning samt bankens egen 

miljöpåverkan främjas Ekobankens mål att öka den interna och externa transparensen 

vilket stämmer överens med vad Domingues m.fl. (2017) konstaterar i sin studie. 

Kristoffer uppger att Ekobanken inte har något uttalat BSC, han menar att i och med att 

de är en sådan liten organisation så arbetar de inte med specifika modeller. Han säger 

dock samtidigt att det arbete de gör med regelbunden uppföljning av ekonomiska mål 

och att de tittar på olika aspekter av hållbarhet skulle kunna liknas vid ett BSC. 
  
  
Administrativ styrning 

Enligt tidigare forskning så bör administrativ styrning användas för att säkerställa att 

personer med ett brinnande intresse för hållbarhet återfinns i ledningen och bland 

styrelsemedlemmarna (Arjales och Mundy, 2013; Morsing och Oswald, 2009). Hos 

Ekobanken ställs krav på ett intresse för hållbarhet redan vid rekryteringen. Därmed har 

ett säkerställande av brinnande intresse för hållbarhet redan skett. Ledningens 

engagemang, som anses speciellt viktig hos organisationer som arbetar med hållbar 

utveckling (Arjales och Mundy, 2013; Morsing och Oswald, 2009) är väldigt 

framträdande hos Ekobanken i och med att de är vad Kristoffer benämner som 

byggande bankirer och deltar i det dagliga arbetet. Detta underlättas av att Ekobanken 

har en relativt platt organisationsstruktur utan någon stark hierarki. Ett exempel på detta 

är att alla medarbetare inklusive ledning sitter i ett öppet landskap utan egna kontor. 

Detta är i enlighet med bankens kultur med att främja intern transparens och öppen 

kommunikation vilket Arjales och Mundy (2013) och Morsing och Oswald (2009) 
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menar är fördelaktigt i en organisationsstruktur med ett hållbarhetsfokus. Det öppna 

kontorslandskapet fungerar också som en kvalitetssäkring och utbildningsplattform hos 

Ekobanken, vilket är en viktig del av den administrativa styrningen (Petrini och 

Pozzebon, 2010; Dechant och Altman, 1994). Detta i och med att medarbetarna lättare 

kan lära av varandra när de sitter tätt tillsammans samtidigt som cheferna lättare kan 

uppfatta om det är någon av medarbetarna som inte har tillräcklig kunskap. 

Kvalitetssäkring sker också genom att information om företagens mål kommuniceras ut 

till de anställda via företaget riktlinjer och policys, vilket Malmi och Brown (2008) 

definierar som en del av administrativ styrning. De anställda förväntas vara inlästa på 

företagets olika policys och lånehandläggarna måste kunna säkerställa att eventuella 

kunder uppfyller de olika delarna i utlåningspolicyn. Vad vi kan utröna finns det inga 

officiella utbildningar för de anställda, något som Dechant och Altman (1994) menar är 

ett viktigt hjälpmedel i arbete med hållbarhet. Uppdateringar och utbildning sker istället 

internt löpande under medarbetarmötena och genom att kundmöten sköts två och två där 

de juniora medarbetarna får arbeta tillsammans med de seniora. 
  
  
Utvärdering av Ekobankens SMCS 

Efter att ha kartlagt Ekobankens styrningsverktyg kan vi konstatera att de använder sig 

av flera av de verktyg som Lueg och Radlach (2016) menar ingår i SMCS. Vi kan 

konstatera att organisationskulturen är väldigt stark hos Ekobanken och har en stor 

betydelse och inverkan på dess styrning. Transparensen, vilket vi har definierat som en 

del av kulturen, spelar en stor roll för hur Ekobanken arbetar både internt och med sina 

kunder. Kulturen återfinns och är sammanlänkad med Ekobankens övriga 

styrningsverktyg, som exempelvis deras administrativa styrning i form av organisations- 

och ledningsstruktur och lärande. Kulturen återfinns även i Ekobankens relation med 

kunderna och fungerar som motivationssystem för bankens medarbetare. Den återfinns 

även i planeringen genom att alla medarbetare involveras och uppmuntras att lämna 

input och slutligen speglas den även i deras cybernetiska styrningsverktyg. Annika och 

Kristoffer anger även att kulturen och transparensen är de mest betydande 

styrningsverktygen tillsammans med ledningens engagemang vilket också är 

sammanlänkat med organisationskulturen. Ekobankens SMCS kan därmed betraktas 

som ett paket där de ingående verktygen kompletterar varandra i enlighet med Malmi 

och Browns (2008) teori, men där kulturen helt klart har en dominerande roll. 
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Att kulturen är ett betydande styrningsverktyg går i linje med de två fallföretagen P&G 

och Novo Nordisk som har tagits upp i studien. Hos P&G var integrering av hållbart 

tänkande i företagskulturen och stort engagemang från ledningen två avgörande faktorer 

för att lyckas (Riccaboni och Leone 2010) och stämmer väl överens med Ekobanken. 

Även hos Novo Nordisk kunde det konstateras att organisationskulturen har spelat en 

avgörande roll för integrering av hållbarhetsfokus på företagets operativa nivå (Morsing 

och Oswald, 2009). Till skillnad från Novo Nordisk använder sig dock inte Ekobanken 

av facilitatorer. Vår uppfattning är dock att Ekobanken tack vare sin starka 

organisationskultur och sina rekryteringskrav inte är i behov av facilitatorer. Frågan är 

dock om det för Ekobanken kan finnas en baksida av att ha en så stark 

organisationskultur. Det kan som tidigare nämnts finnas en risk i att Ekobankens krav 

vid rekrytering kan få konsekvenser i form av begränsad dynamik som därmed hämmar 

kreativiteten. Det är dock vår uppfattning att det är tack vare Ekobankens 

organisationskultur och rekryteringskrav som de inte är i behov av några monetära 

incitamentsprogram. Medarbetarna, som själva har ett brinnande intresse för 

hållbarhetsfrågor, motiveras istället av att bidra till hållbar utveckling genom kundernas 

framgång. Om Ekobanken skulle sänka kraven på intresse och kunskap för hållbarhet 

vid rekryteringen skulle det kunna leda till att de tappar en del av sin starka 

organisationskultur och ett behov av andra former av motivations- och 

incitamentsprogram skulle då kunna uppstå. 
 

Något som är uppseendeväckande är att Ekobanken inte anger cybernetiska 

styrningsverktyg som deras mest framträdande, detta trots att dessa enligt tidigare 

forskning dominerar hos företag med hållbarhetsfokus (Lueg och Radlach 2016). 

Cybernetiska styrningsverktyg är även framträdande hos fallföretagen P&G och Novo 

Nordisk (Morsing och Oswald, 2009; Riccaboni och Leone 2010). Det förekommer 

visserligen cybernetiska styrningsverktyg hos Ekobanken i form av hållbarhetsrapporten 

men den anges inte som ett av de viktigaste verktygen av vare sig Annika eller 

Kristoffer. Hur kommer det sig att Ekobanken avviker från teorin vad gäller 

dominansen av cybernetiska styrningsverktyg? Förklaringen skulle kunna vara att 

Ekobanken vill minimera användandet av formella styrningsverktyg då de inte anser att 

de ligger i linje med deras kultur, som Annika beskriver det “vi försöker ju inte låtsas 

om styrverktygen. Vi försöker inte låtsas om att vi styr så starkt i det dagliga”. 
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Frågan är dock om inte cybernetiska styrningsverktyg har en mer framträdande roll än 

vad som anges av Annika och Kristoffer. Vi finner det anmärkningsvärt att 

hållbarhetsrapporten inte nämns bland de viktigaste styrningsverktygen i och med 

Annika och Kristoffer anger att den för dem är en självklarhet för att kunna visa att 

hållbarhet finns med i själva kärnan av banken. Vidare anger de att hållbarhetsrapporten 

är viktig då den främjar den externa transparensen. Vår uppfattning är därmed att 

hållbarhetsrapporten är av stor vikt för Ekobanken. Hållbarhetsrapporten är enligt oss 

inte ett avgörande verktyg för att lyfta fram hållbarhetsfrågorna, de lyfts fram ändå via 

Ekobankens affärsidé, policys och riktlinjer. Vi menar dock att hållbarhetsrapporten 

kvalificerar sig både som ett profileringsdokument och som ett uppföljningsdokument 

och uppfyller därmed två av de tre styrningsfunktioner som Frostenson m.fl. (2013) 

nämner och är därmed att betrakta som ett styrningsverktyg. 
  
GABVs sex principer nämns inte av vare sig Annika eller Kristoffer som ett av de 

viktigaste styrningsverktygen, vi anser dock att principerna kvalificerar sig som ett 

viktigt verktyg. Det är tydligt att Ekobanken utgår ifrån dessa sex principer i sitt 

styrningsarbete och Kristoffer nämner själv att allt Ekobanken gör ryms inom dem. 

GABVs principer representerar bankens vision och fokusområden vilka sedan bryts ner 

i mindre konkreta mål och detta menar vi ligger i linje med det Kaplan och Norton 

(1996b) beskriver som ett BSC. Det skulle i så fall betyda att Ekobanken har något som 

kan liknas vid ett SBSC även om det inte är uttalat, precis som Kristoffer var inne på. Vi 

upplever dock inte att GABVs principer används för att skapa balans mellan finansiella 

och icke finansiella mål eller för att konkretisera strategier och mål till kvantitativa mått, 

vilket det görs hos de båda fallföretagen (Morsing och Oswald, 2009; Riccaboni och 

Leone 2010) och är ett av SBSC huvuduppgifter. Därmed kan det inte klassas som ett 

fullständigt SBSC. I teorin påpekas att SBSC kan användas för att integrera hållbar 

utveckling i företaget (Dias m.fl., 2002; Epsstein och Wisner, 2001), hos Ekobanken är 

det enligt oss redan integrerat och frågan blir då om Ekobanken är i behov av att 

utveckla ett fullständigt SBSC. Länsiluto och Järbenpää (2010) menar dock att företag 

med hjälp av ett SBSC kan stärka kopplingen mellan miljöfokus och vinstdrivande 

kultur och detta menar vi är något som skulle kunna förbättras hos Ekobanken. Detta 

eftersom vi upplever en viss obalans mellan miljö och sociala frågor å ena sidan och 

ekonomi å andra sidan, något vi återkommer till senare i analysen. 
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Förutom cybernetiska styrningsverktyg anger Lueg och Radlach (2016) även 

administrativ styrning som ett av de dominerande bland företag med hållbarhetsfokus. 

Administrativ styrning nämns dock inte uttryckligen av Annika och Kristoffer bland de 

mest framträdande. Trots att de inte nämner det själva uppfattar vi det som att 

administrativ styrning ändå är central inom Ekobanken. Det grundar vi bland annat på 

att Kristoffer benämner bankens ledning som byggande bankirer, det vill säga han anser 

att det är viktigt att bankens ledare är engagerade och synliga för medarbetarna i det 

dagliga arbetet. Vidare anser vi att det framgår både från dokumentstudier och från 

intervjuerna att företagens olika riktlinjer och policys, som är en form av administrativ 

styrning (Malmi och Brown, 2008), har stor betydelse för Ekobankens arbete med 

hållbar utveckling. Anledningen till att dessa inte nämns bland de viktigaste 

styrningsverktygen kan tänkas vara att både organisations- och ledningsstruktur samt 

riktlinjer och policys är så tätt sammanlänkade med kulturen att de inte betraktas som 

egna styrningsverktyg. 

En påtaglig skillnad mellan Ekobanken och de två fallföretagen P&G och Novo Nordisk 

är verksamheternas storlek. Annika och Kristoffer nämner flera gånger det faktum att 

genom att Ekobanken är en så pass liten organisation så underlättar det ett flertal 

processer inom verksamheten. Exempelvis nämner de att det underlättar det löpande 

uppföljningsarbetet, det möjliggör att ledningen har insikt i de väsentliga processerna 

och säkerställer att bankens kultur sprids. Det öppnar upp för en diskussion om 

huruvida Ekobankens storlek har betydelse för deras styrning och om styrningens 

utformning kommer att kunna bestå i takt med att banken växer. Vad händer med den 

interna transparensen och spridningen av kulturen om de inte längre kan sitta i ett 

gemensamt öppet kontorslandskap, eller när revideringar och ny information inte längre 

når ut till medarbetare lika smidigt och snabbt som tidigare. Vi kan redan nu konstatera 

att banken har varit tvungen att ändra sin styrning och sitt arbetssätt i takt med att de 

växt då de inte längre har en lika utpräglad möteskultur som tidigare. En annan fråga är 

huruvida bankens storlek är anledningen till att de inte har specifika modeller som 

exempelvis ett fullständigt SBSC och i så fall är detta något de kan komma att behöva 

introducera när banken blir större? Något som talar för att Ekobanken kommer kunna 

hantera detta är att de strävar efter en organisk tillväxt som därmed inte växer så snabbt 

och ger goda förutsättningar för att hinna anpassa sin styrning och sitt arbetssätt. Vidare 

har de hittills lyckats anpassa sin organisationsstruktur som till en början var helt platt 
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där alla gjorde allting tillsammans till att nu vara uppdelad i olika avdelningar som var 

och en har sin chef vilka i sin tur rapporterar till vd:n.  

För att kunna utvärdera huruvida Ekobankens styrning är framgångsrik eller ej måste 

den sättas i relation till Ekobankens prestationer både finansiella och icke finansiella 

och framförallt om det har lyckats uppfylla sina egna uppsatta mål. Ett av Ekobankens 

övergripande mål är att bevisa att det går att bedriva bank med fokus på hållbar 

utveckling. Att Ekobanken 2016 fick det högsta resultatet i världen av de banker Fair 

Finance Guide granskat samt att de kvalificerat sig som medlemmar i GABV tyder på 

att de lyckats i sitt arbete med hållbar utveckling. Sedan banken startade 1998 har 

tillväxten varit organisk och de har ännu inte haft någon kreditförlust. Detta tyder på att 

deras strategiarbete med bankens tillväxt och ekonomiska mål har varit framgångsrikt. 

År 2016 uppvisade dock Ekobanken ett negativt resultat som uppgick till -8,5 miljoner 

kronor. Att banken gjorde ett negativt resultat beror på deras investeringar i de nya 

bank- och ekonomisystemen. Denna investering har för Ekobanken inneburit att de 

förbättrat sitt utbud och utvecklat sina betaltjänster med bland annat en internetbank och 

en mobilbank. Att Ekobanken gjort denna investering, samt målet att vara kända hos 

alla som kan tänkas vara intresserade av att arbeta med pengar på ett hållbart sätt, kan 

tyda på att de strävar efter tillväxt. Än så länge har, som nämnts ovan, deras tillväxt 

varit organisk men hur skulle Ekobanken påverkas om efterfrågan på bankens produkter 

och tjänster ökade kraftigt? För att möta en sådan efterfrågeökning skulle de 

förmodligen behöva ha en högre tillväxttakt. Frågan är då om Ekobanken skulle vara 

beredda att göra detta på bekostnad av deras organiska tillväxt eller om den är så pass 

viktig för banken att de istället väljer att behålla en organisk tillväxt men på bekostnad 

av att de inte kan lyckas nå ut till alla som kan tänkas vara intresserade av att arbeta med 

pengar på ett hållbart sätt. 
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2) Kan Ekobankens arbete med hållbar utveckling definieras som BSV? 
 
  
Företag kan genom värdeskapande öka sin konkurrenskraft, bidra till ett hållbart 

samhälle och samtidigt göra en ekonomisk vinst (Porter och Kramer, 2011). Detta 

benämns enligt Porter och Kramer (2011) som shared value och enligt Bockstette m.fl. 

(2014) kan detta ses som en affärsmöjlighet för banker och benämns då banking on 

shared value (BSV). 
 

För att en bank ska kunna skapa BSV krävs det enligt Bockstette m.fl. (2014) att 

bankens produkter och tjänster främjar hållbar utveckling och att banken genom detta 

tar tillvara på möjligheten till ekonomisk vinst. Ekobanken arbetar för att förvalta 

pengar transparent och ansvarsfullt för att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

mervärde. De menar att hållbar utveckling uppnås genom ”en bibehållen värdegrund, 

en sund ekologisk, social och kulturell balans och med bas i en stabil ekonomi” 

(Ekobanken, 2017h). Kristoffer nämner att de vill skapa en medvetenhet kring vad 

pengar gör samt skapa en marknad för att bedriva bank mer hållbart. De har också som 

mål att inspirera och försöka styra andra banker mot att arbeta med hållbar utveckling. 

För att uppnå det menar han att de strävar efter en tillväxt, men att den ska vara organisk 

och får därför inte ske på bekostnad av människor och planeten. Detta tyder på att 

Ekobanken genom sin verksamhet strävar efter att ta hänsyn till alla de delar som 

Bockstette m.fl. (2014) uppger är nyckeln till BSV. 
 

När Ekobanken utvärderar en potentiell kund granskar banken i första hand kundens 

verksamhet för att ta reda på om kunden lever upp till bankens utlåningspolicy. 

Kristoffer menar att hållbarhetsaspekterna kommer i första hand, vilket tyder på att 

ekonomins roll inte prioriteras lika högt och att det finns en asymmetri mellan å ena 

sidan ekonomi och å andra sidan de sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekterna. 

Samtidigt behöver inte denna asymmetri nödvändigtvis innebära att ekonomin betraktas 

som sekundär utan snarare beror på att de sociala och miljömässiga 

hållbarhetsaspekterna är avgörande för att banken ska kunna uppfylla sin affärsidé. 

Kristoffer menar att denna granskningsordning syftar till att spara tid och resurser, för 

det är ingen idé att göra en hel ekonomisk granskning av ett företag om deras 

verksamhet inte är hållbar för planeten eller människorna. Han menar att den kvalitativa 

bedömningen kommer i första hand men att det fortfarande måste finnas en balans med 
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ekonomin, ”det är ju inte så att vi kan finansiera något som ingen annan kan, det måste 

ju fortfarande vara ekonomiskt hållbart” (Kristoffer). Skulle Ekobanken finansiera en 

organisation med stark ekonomisk ställning och utan ett socialt och miljömässigt 

hållbarhetsfokus tappar de hela sin affärsidé. Enligt Kristoffer “är det klart att 

människor måste få tjäna pengar, det är inte fult, men det får inte vara på bekostnad av 

en massa andra saker, då är inte vi lika intresserade!”. 
 

Vad gäller Ekobankens sociala och miljömässiga krav på kunderna värderas de enligt 

Kristoffer och Annika lika högt även om det förekommer situationer där det ena ges 

mer utrymme än det andra eftersom det inte skulle fungera om Ekobanken var alltför 

stel i sina kriterier. Detta ger oss intrycket att de inte gör någon skillnad mellan social 

och miljömässig hållbarhet. Dock upplever vi att en sådan kan skönjas när det rör sig 

om å ena sidan ekonomi och å andra sidan social och miljömässig hållbarhet, detta 

indikerar att ekonomin inte värderas lika högt vilket talar mot Bockstettes m.fl (2014) 

idé om BSV. 
 

Ekobanken har ett avkastningsmål för sina medlemmar som ska ligga i nivå eller över 

motsvarande ränta för femårig bunden inlåning. De är dock tydliga med att de inte 

strävar efter en maximal avkastning. Att Ekobanken har ett avkastningsmål kan visa på 

att de ändå strävar efter en ekonomisk vinst och anser att ekonomi är viktig. Annika 

menar att bankens medlemmar har uppgett att de inte önskar en maximal avkastning 

utan att de hellre ser att banken utvecklas. Med tanke på Ekobankens affärsidé upplevs 

deras fokus på arbetet med sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter naturligt men 

vi ställer oss frågande till varför detta inte kan ske samtidigt som de strävar efter en 

större ekonomisk vinst, så länge den inte sker på bekostnad av människan och planeten. 

Annika beskriver ett scenario som ännu inte inträffat men som skulle kunna komma att 

ske i framtiden där det ekonomiskt gått lite för bra för banken och att de då måste se 

över om de kanske ska bli mer ideella. Detta tankesätt anser vi tyder på att inställningen 

till pengar och ekonomisk framgång inte går i linje med det som BSV står för. Annika 

berättar att hon vid ett möte med en kund fick följande fråga: “Vad säger du om jag 

skulle råka bli rik?” (Annika). Detta tyder på att Ekobanken förmedlar en bild utåt av 

att det inte är viktigt att tjäna pengar. Dock menar Kristoffer att ekonomin är viktigt och 

om den skulle försvinna ”är det bara att lägga ner, men det kan inte vara bara ekonomi 

på bekostnad av människan och planeten utan att det gäller att balansera de sakerna” 
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(Kristoffer). Vidare anger Annika att Ekobanken strävar efter att de sektorer som de 

finansierar och som arbetar med hållbar utveckling ska växa mycket. Ekonomin tycks 

alltså ändå vara av betydelse även om det uppenbarligen inte alltid är den bilden de 

förmedlar utåt. Ett av Ekobankens mål är att banken ska vara känd hos alla som kan 

tänkas vara intresserade av att arbeta med pengar på ett hållbart sätt och vi menar att det 

finns en risk att den här bilden som Ekobanken förmedlar kan utgöra ett hinder för det 

målet. Vi menar att den här bilden av Ekobanken kan leda till att personer som har ett 

intresse för att arbete med pengar på ett hållbart sätt men som ändå värdesätter 

ekonomisk vinst väljer bort Ekobanken till fördel för en annan bank med mindre 

hållbarhetsfokus men med större fokus på ekonomisk vinst. Även om Ekobanken anger 

att de vill balansera ekonomi och de sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekterna så 

upplever vi ändå att de värderas olika. Därmed går de miste om det värdeskapande BSV 

bör ge upphov till genom att balansera sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter och 

samtidigt ta tillvara på den affärsmöjlighet som hållbar utveckling utgör (Porter, 2014).  

 

Ekobankens målsättning är att vara hållbar och uthållig och de har därför ett strikt 

förhållningssätt till risker. Sedan de grundades har de inte haft någon kreditförlust men 

de har ändå vidtagit åtgärder för att kunna hantera en sådan om det uppstår i framtiden. 

Kristoffer nämner att studien som genomfördes av GABV visade på att de hållbara 

bankerna har kunnat påvisa bättre avkastning över tiden och han nämner vidare att 

Ekobanken inte berördes nämnvärt av finanskrisen 2008. Kristoffer poängterar även att 

det sedan starten för cirka 20 år sedan har gått bra för dem och även för andra hållbara 

banker vilket styrker att deras arbetssätt med organisk tillväxt är hållbart. Vi anser 

därmed att Ekobanken tar ett stort ekonomiskt ansvar, har ett ansvarsfullt 

förhållningssätt till risker och har en ekonomisk stabilitet vilket talar för att de har en 

god strategi gällande sitt arbete med de ekonomiska målen. 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Ekobanken arbetar med hållbar utveckling 

men frågan är om de kvalificerar sig som BSV. Det finns indikationer på att det inte 

råder fullkomlig balans mellan sociala och miljömässiga aspekter å ena sidan och 

ekonomin å andra sidan. De anger att ekonomin är viktig men vi får ändå intrycket av 

att den i vissa situationer är sekundär och att de inte fullt ut tar tillvara på den 

affärsmöjligheten som tas upp i studiens inledning.  
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3) Skulle Ekobankens styrning kunna fungera inspirerande för andra banker? Vilka 

utmaningar skulle kunna uppstå för andra banker vid tillämpning av liknande styrning?  
  
 
Ekobanken nämner att de har som mål att inspirera och försöka styra andra banker mot 

att arbeta med hållbar utveckling. Från Fair Finance Guides granskning framgår att 

majoriteten av de granskade bankerna har låga hållbarhetsbetyg (Fair Finance Guide, 

2017c). Detta indikerar att dessa banker inte lyckas i sitt arbete med hållbar utveckling 

och skulle kunna tyda på att de optimerar kortsiktiga finansiella resultat på bekostnad av 

bland annat jordens naturresurser, samhället och människors arbetsvillkor. Därmed går 

de miste om de fördelar Bockstette m.fl. (2014) menar att BSV genererar, det vill säga 

ökad konkurrenskraft, bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt göra en ekonomisk 

vinst. 
  

Med tanke på Ekobankens höga betyg i Fair Finance Guides granskning kan banken 

fungera som ett bra exempel för hur andra banker skulle kunna arbeta för att bli mer 

hållbara. Som nämndes ovan är ett av Ekobankens mål just att inspirera andra banker att 

arbeta mer hållbart och Kristoffer menar att “det bästa vore om alla banker arbetade 

mer hållbart så att vi inte behövs längre. Det vore tråkigt för oss, men fantastiskt om vi 

nådde dit!”. Annika anger att hon tror att Ekobanken lyckats driva storbankerna framåt i 

sitt arbete med hållbarhet. Hon anser att det är ett viktigt bidrag då en liten förbättring 

hos en storbank har potential att få stora positiva effekter för samhället.  
  

Kristoffer och Annika nämner att Ekobankens tre främsta styrverktyg är deras kultur, 

transparensen och ledningens engagemang. Vi kan konstatera att den 

hållbarhetsfokuserade kulturen är en enormt viktig del av Ekobankens styrning men 

Kristoffer är tveksam till om det är något som de andra bankerna kan anamma just 

eftersom hållbarhet inte ligger i kärnan av deras kultur. Att Ekobankens arbete med 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är integrerad i bankens kultur gör 

styrningsverktyget svårkopierat och skulle därför kunna vara svårt att uppnå för andra 

banker. Kristoffer menar att “om man i grunden är en vinstmaximerande bank som har 

som huvuduppgift att leverera maximal avkastning till ägarna så kommer man aldrig 

kunna få in det här i sin kultur”. Vi frågar oss om Ekobankens starka kultur kan tänkas 

hänga ihop med bankens storlek. Det kan tänkas vara lättare för en mindre organisation 
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att genomsyras av en gemensam kultur än för en stor organisation. Frågan är dock om 

Ekobanken ändå kan fungera inspirerande för övriga banker i strävan att öka 

integreringen av hållbarhet i kulturen även om det, enligt vår uppfattning, troligen inte 

kan ske i samma utsträckning som hos Ekobanken. 
  

För att Ekobanken ska kunna behålla sin starka företagskultur ställer de vissa krav på 

sina kandidater vid rekrytering. De förväntas ha ett brinnande intresse för hållbar 

utveckling. På så sätt säkerställer de att de som rekryteras passar in i kulturen. Att 

genomföra detta i en bank med flera tusentals anställda känns för oss orimligt då det 

förmodligen skulle vara mycket tid- och resurskrävande samt eventuellt svårt att hitta 

rätt personer. Att genomföra en sådan snabb förändring skulle vidare kunna innebära att 

bankerna blir tvungna att avskeda anställda som har värderingar som inte ligger i linje 

med en hållbarhetskultur. En alternativ väg att gå skulle kunna vara, likt fallföretaget 

Novo Nordisk, att ha en grupp personer inom banken som arbetar efter ett tydligt 

hållbarhetsfokus, det vill säga facilitatorer och att vid rekryteringen av dem ställa 

liknande krav som Ekobanken har på sina kandidater. Vi upplever dock att motivationen 

hos Ekobankens medarbetare är tätt sammanlänkad med deras intresse för hållbar 

utveckling och utan säkerställande av ett sådant intresse i rekryteringsprocessen finns 

det en risk att medarbetarna inte har tillräckligt stark motivation för att arbeta mot 

bankernas hållbarhetsmål. Därmed kan det, hos banker som inte har ett sådant 

rekryteringskrav, finnas ett behov av att i enlighet med Dechant och Altman (1994) 

införa någon form av incitamentprogram kopplat till hur väl de anställda uppfyllt sina 

hållbarhetsmål.  
  

Det som vi anser vara det mest utmärkande med Ekobanken och som är sammankopplat 

med deras kultur är transparensen. De anger att transparensen är bankens viktigaste 

instrument och att de med den vill redovisa vad pengarna används till och motverka den 

anonymitet som kapital har i dagsläget. Kristoffer uttrycker att: 
 

“Vore det så i hela bankvärlden att allt var transparent, då tror jag att mycket mer 

skulle röra sig, då tror jag att människor skulle bli medvetna på ett helt annat sätt och 

då skulle man också flytta sina pengar, för att man känner att jag har inte förtroende 

för vad banken gör med mina pengar” (Kristoffer) 
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Vi är benägna att hålla med om detta och anser att en större transparens inom 

banksektorn skulle kunna gynna en hållbar utveckling med ett större ekonomiskt ansvar 

i samhället. Det talar för att andra banker som vill arbeta mot hållbar utveckling borde 

överväga att följa Ekobankens exempel och införa transparens. Frågan är dock om det 

finns en tillräcklig efterfrågan av transparens från kundernas sida för att andra banker 

ska motiveras att introducera det. Kristoffers beskrivning av hur vissa hör av sig och 

meddelar att de hellre har kvar pengarna i en bank där de slipper veta vad pengarna 

används till indikerar att det inte är alla som vill ta det ansvar som transparensen medför 

utan hellre lever i ovisshet om vad deras pengar finansierar.  
  
Vi upplever att Ekobankens planeringsarbete är strukturerad och välfungerande för 

banken men nödvändigtvis inte något som är utmärkande för deras arbete med hållbar 

utveckling. Det som skulle kunna verka inspirerande för andra banker är att följa 

Ekobankens exempel och involvera bankens medarbetare i planeringsprocessen för att 

främja målkongruensen. 
  

Det lagkrav som nyligen infördes avseende hållbarhetsrapporteringen kan tänkas ha 

medfört ett behov från många banker att hämta inspiration om hur denna bör utformas 

och användas. Genom att följa Ekobankens exempel och använda hållbarhetsrapporten 

som ett profileringsdokument och som ett uppföljningsdokument menar vi att andra 

banker kan underlätta integreringen av hållbar utveckling i företaget. Därmed kan de 

konkretisera företagets direkta och indirekta sociala- och miljöpåverkan och tydliggöra 

sina hållbarhetsmål för interna och externa intressenter (Frostenson m.fl., 2015; Taplin 

m.fl., 2006). Hållbarhetsrapporten kan enligt oss komma att ha en viktig funktion som 

hållbarhetsmotor hos banker där hållbarhet i nuläget inte är lika starkt befäst som hos 

Ekobanken. Vi anser att andra banker bör följa Ekobankens exempel och ha 

hållbarhetsrapporten integrerad med årsredovisningen snarare än att ha det som ett 

separat dokument för att underlätta integreringen av hållbar utveckling. När det kommer 

till det vi har benämnt som Ekobankens informella SBCS så är vi skeptiska till om detta 

lämpar sig för andra banker. Vi grundar detta på att banker där hållbar utveckling i 

dagsläget inte är integrerat i verksamheten troligtvis har ett stort behov av att använda 

ett SBSC för att överbrygga gapet mellan sina hållbarhetsstrategier och den styrning och 

de handlingar som faktiskt utförs och vi menar att de då bör använda sig av ett 

fullständigt SBSC. Däremot anser vi att GABVs principer som utgör perspektiven i 
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Ekobankens informella SBSC är något som kan fungera som en inspirationskälla för 

andra banker och som de enligt oss bör överväga att införa i någon form.  
  

Något annat som utmärker Ekobanken är deras administrativa styrning och då främst 

ledningens engagemang och deras utlåningspolicy. Hos såväl Ekobanken som hos de 

två fallföretagen P&G och Novo Nordisk framgår det att ledningens engagemang har 

varit avgörande för integreringen av hållbarhet i verksamheten. Vi anser därmed att 

andra banker som önskar integrera hållbar utveckling bör följa Arjalies och Mundys 

(2013) och Morsing och Oswalds (2009) råd om att säkerställa att personer som brinner 

för hållbarhetsfrågor återfinns i ledningen och bland styrelsemedlemmarna. Vidare 

anger Annika och Kristoffer att utlåningspolicyn är bankens mest kraftfulla verktyg för 

att styra pengar mot de ändamål de vill främja och därmed skapa ekologiskt, socialt och 

kulturellt mervärde. Vi anser att detta är något som andra banker som vill främja hållbar 

utveckling borde överväga att införa för sina företagskunder. Det kanske inte är möjligt 

att ha en fullt så strikt utlåningspolicy som Ekobanken, i alla fall inte till en början i och 

med att de kan finnas många befintliga kunder som inte uppfyller dem i nuläget. Vi 

menar dock att det skulle vara möjligt att införa någon form av hållbarhetskrav i sin 

utlåningspolicy med krav för nya kunder och eventuellt vid förlängning av befintliga 

lån. Ett komplement till detta eller ett alternativ för de banker som eventuellt inte vill 

ställa hållbarhetskrav på sina kunder skulle kunna vara att följa Ekobankens exempel 

med att uppmuntra till mer hållbar finansiering, exempelvis genom att erbjuda en 

ränterabatt för lån som ska finansiera hållbara projekt. Vad gäller Ekobankens interna 

utbildningar som sker löpande under medarbetarmötena så kan detta enligt vår mening 

vara svårt för större banker att tillämpa och vi anser att de bör införa 

utbildningsprogram som enligt Petrini och Pozzebon (2010) är ett viktigt hjälpmedel för 

att integrera hållbarhetsfokus i den dagliga verksamheten. 
 
  
Summering 

Sammanfattningsvis har vi identifierat Ekobankens mest framträdande styrningsverktyg 

som kulturell styrning som har ett starkt fokus på hållbar utveckling, samt administrativ 

styrning, som är tätt sammanlänkad med kulturen. Detta går i linje med vad som sagts i 

tidigare forskning (Lueg och Radlach, 2016) och de två fallföretagen P&G och Novo 

Nordisk. Något som avviker från vad som sägs av tidigare forskning är att cybernetiska 

styrningsverktyg inte anges som framträdande styrningsverktyg hos Ekobanken. Vi 
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menar dock att dessa kvalificerar sig bland de viktigaste verktygen även om det inte 

anges av Ekobanken själva. Sammantaget upplever vi att Ekobanken lyckats prestera 

bra vad gäller både deras miljömässiga, sociala och ekonomiska mål vilket tyder på att 

de har ett framgångsrikt SMCS och att de faktiskt kan bevisa att det går att bedriva bank 

med hållbar utveckling integrerat i verksamheten. Dock upplever vi att det kan finnas en 

svårighet för Ekobanken att uppfylla både målet om att nå ut till alla som kan tänkas 

vara intresserade av att arbeta med pengar på ett hållbart sätt och samtidigt ha en fortsatt 

organisk tillväxt i händelse av en kraftigt ökad efterfrågan. Vidare ställer vi oss 

tveksamma till om Ekobanken kan sägas arbeta med BSV. Att Ekobanken arbetar med 

hållbar utveckling råder det enligt vår mening ingen tvekan om, deras medlemskap i 

GABV samt deras upprepade första placeringar på Fair Finance Guides lista styrker det 

antagandet. Porter (2014) menar att det är genom att välja att finansiera konsument-, 

sociala- och miljömässiga lösningar som gynnar samhället men samtidigt utgör goda 

investeringsmöjligheter som banker kan bevara sin konkurrenskraft. Att Ekobanken 

finansierar sociala och miljömässiga lösningar råder det inget tvivel om. För att kunna 

klassas som BSV krävs dock att det läggs mer fokus på det ekonomiska och att företaget 

tar tillvara på de affärsmöjligheter som hållbar utveckling utgör (Bockstette m.fl., 

2014), något som Ekobanken inte gör fullt ut enligt vår mening. Detta öppnar upp för 

frågan om Ekobanken utgör en inspirationskälla för andra banker när de inte helt 

uppfyller kraven för BSV. 
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6.	  Slutsats	   

Vi har identifierat de viktigaste styrningsverktygen i Ekobankens SMCS som deras 

starka organisationskultur, deras externa och interna transparens, deras utlåningspolicy, 

deras hållbarhetsrapport och GABVs sex principer samt ledningens engagemang. Vi 

kan konstatera att Ekobanken uppfyller merparten av sina övergripande mål, vilket 

indikerar att de har ett väl fungerande SMCS vars ingående styrningsverktyg är 

kompatibla med varandra och hjälper banken att uppfylla sina mål och strategier och 

som lyckas väl med att integrera hållbar utveckling i verksamheten. Vi anser dock inte 

att Ekobankens arbete med hållbar utveckling kan definieras som BSV fullt ut i och 

med att vi uppfattar att de inte värderar ekonomi lika högt som sociala och miljömässiga 

hållbarhetsaspekter. Vi menar dock att Ekobanken som finansierar sociala och 

miljömässiga lösningar, har ett strikt förhållande till risker och arbetar för att förvalta 

pengar transparent och ansvarsfullt är den bank i Sverige som i nuläget kommer närmast 

att uppfylla kraven för BSV. Därmed menar vi att det finns mycket som andra banker 

kan inspireras av avseende Ekobankens SMCS. Det är framförallt Ekobankens 

transparens, öppna klimat, ledningens engagemang samt deras hållbarhetsrapport och 

utlåningspolicy som andra banker, som jobbar mot hållbar utveckling, enligt vår mening 

bör ta fasta på. Det finns dock vissa utmaningar för andra banker som vill tillämpa 

Ekobankens styrningsmodell. Den första handlar om att det kan vara svårt för banker 

med fokus på vinstmaximering att likt Ekobanken skapa en så stark kultur där 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är integrerad i bankens kärna. Vi anser att 

det framförallt kan bli svårt för större banker att lyckas med detta då det enligt vår 

uppfattning är lättare för en mindre organisation att genomsyras av en gemensam kultur 

än för en stor organisation. Vidare menar vi att ett eventuellt motstånd från andra 

bankers nuvarande kunder kan minska incitamenten för dem att införa en liknande 

transparens som Ekobanken. Slutligen menar vi att det kan bli utmanande för andra 

banker att införa en utlåningspolicy med lika höga krav på hållbar utveckling som hos 

Ekobanken, detta eftersom bankerna mest troligt har ett stort antal kunder som inte lever 

upp till dessa krav i dagsläget. Det är dock vår uppfattning att andra banker kan 

överkomma många av dessa utmaningar men att det kommer att ta tid och att de enligt 

vår mening inte bör kopiera Ekobankens styrningsmodell rakt av. De flesta banker har i 

dagsläget ett starkt finansiellt fokus och för att de ska få tillräckligt starka incitament för 
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att integrera hållbar utveckling i sin verksamhet, samt för att det ska vara praktiskt 

genomförbart och kompatibelt med deras nuvarande styrningsmodell, menar vi att det 

mest lämpliga för dem är att tillämpa BSV. 
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7.	  Praktiska	  implikationer 

Denna studie syftar till att bidra med förståelse för hur SMCS kan användas av 

företagsledningen för att integrera hållbar utveckling i verksamheten inom banksektorn. 

Med utgångspunkt i studiens syfte, resultat och slutsatser anser vi att denna studie bidrar 

med praktiska kunskaper som kan tillämpas av andra banker samt ger förslag till vidare 

forskning. Studien bidrar med ytterligare ett praktikfall för att öka kunskapen kring 

SMCS, vilket efterfrågats. Genom att identifiera olika styrningsverktyg som kan vara 

framgångsrika i arbetet med att integrera hållbar utveckling i en verksamhet så bidrar 

denna studie med kunskap inom ett område som är aktuellt och relativt outforskat. 

Studiens fallföretag Ekobanken är enligt oss framgångsrika i sitt styrningsarbete med 

hållbar utveckling och vi menar att studiens resultat med fördel kan verka inspirerande 

för andra banker som inte kommit lika långt i sitt arbete med hållbar utveckling. 
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8.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning 

Då det efterfrågas mer kvalitativa studier inom området föreslår vi att fler studier av 

kvalitativ karaktär genomförs. I denna studie har fallföretaget Ekobanken studerats som 

enligt oss är den bank i Sverige som är det bästa exemplet på en bank som arbetar med 

BSV. Storbankerna nämner att hållbar utveckling är viktigt för dem men att tyda från 

resultatet av Fair Finance Guides granskning är de långt ifrån lika framgångsrika som 

Ekobanken avseende hållbar utveckling. Det skulle därför även vara intressant att 

genomföra en komparativ studie mellan Ekobanken och en svensk storbank för att se 

likheter och skillnader i deras styrningsarbete gällande hållbar utveckling. Vidare skulle 

det vara av intresse att undersöka andra banker som är medlemmar i GABV för att även 

där undersöka om det finns skillnader och likheter i styrningsarbete mellan banker som 

alla uppfyller GABVs principer. Vi föreslår att en sådan undersökning utförs på en 

större bank då vi anser att det finns en risk att Ekobankens storlek kan ha påverkat 

utformningen av deras SMCS. 
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10.	  Bilaga	  1	  

Intervjuguide 
  

Inledning Emma och Sandra 

• Fråga respondenterna om vi får tillåtelse att spela in intervjun. Informera om att 

det inspelade materialet endast kommer att användas till uppsatsen. Informera 

även om att respondenten kommer ha möjlighet att kommentera citat och 

resultat vi får fram från intervjun för att säkerställa att vi återger en korrekt och 

rättvisande bild av respondentens svar. 

• Ge respondenten en kort presentation av oss: 

- namn  

- utbildning  

- inriktning 

• Beskriv uppsatsens syfte, bakgrund och den kunskapslucka vi funnit.  

  

  

Inledning Kristoffer/Annika  

Kan du beskriva: 

• Din tjänst 

• Dina arbetsuppgifter/roll 

• Kort om banken 

  

Semistrukturerad intervju med öppna frågor utefter följande fyra teman: 

  

1.) Bankens mål/arbete med hållbarhet 

  

• Vad har Ekobanken för övergripande mål, ekonomiska, sociala och 

miljömässiga? 

 

• Hur ser balansen ut mellan de olika målen? 
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• En offentlig diskussion pågår om vad som är en rimlig maximal avkastning på 

kapital för en verksamhet som vill arbeta hållbart. Hur resonerar ni kring detta?  

  

  

2.) Riktlinjer och policys 

  

• Vi har noterat att ni har ett flertal olika policys kopplat till hållbarhet. I vilken 

utsträckning skulle du säga att ni använder er av dessa i ert styrnings arbete och 

på vilket sätt? 

 

• Ni är ju medlem i Global Alliance Banking on Values (GABV) och följer 

därmed Principles of Sustainable Banking. Hur arbetar ni med dessa principer? 

Hur stort utrymme får dessa principer i Ekobankens verksamhet?  

  

• GABVs - Scorecard 

Vi har noterat att ni rapporterar ett scorecard som utgår från Triple Bottom Line 

och som sedan sammanställs på GABVs hemsida. Kan du utveckla lite vad de 

egentligen innebär och hur ni arbetar med det? 

 

3.) Planering och uppföljning 

 

• Kan du beskriva hur erat planeringsarbete ser ut kopplat till ledningsmöten, 

utformning av nya mål samt hur uppföljningen ser ut för att säkerställa att ni 

jobbar mot era uppsatta mål. Samt vilka åtgärder som vidtas om målen inte 

uppfylls?  

 

 

4.) Medarbetare 

 

• Vid rekrytering av medarbetare till Ekobanken - finns det några krav på att man 

måste dela värderingar kring hållbarhet? 

 

• Vad ställs för krav på utbildning/kompetens vid rekrytering? 
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• Hur kommuniceras bankens mål och strategier ut till organisationen?  

 

• Hur säkerställer ni att de anställda förstår bankens mål/policys/riktlinjer? 

 

• Och hur säkerställs att de är kapabla att jobba mot dessa mål och riktlinjer (det 

vill säga att de har rätt “verktyg”)? 

 

• Hur motiveras personerna i organisationen för att jobba mot bankens mål? 

  

  

 Avslutande del  

  

• Vilka tre styrverktyg anser du vara det viktigaste för er eller mest framträdande? 

och varför? 

 

• Finns det något mer ni vill berätta utifrån studiens syfte? 

 
 


