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Förord	  
	  

Först och främst vill vi som författare tacka vår handledare Öystein Fredriksen, som har 

bidragit till denna studie med ett stort engagemang och med insiktsfulla synpunkter samt 

stöttat oss under hela uppsatsprocessen. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till alla 

respondenter som har tagit sig tid att medverka i denna studie och har gjort denna möjlig. 

Slutligen, vill vi även tacka opponenterna inom Finansgruppen som engagerat sig, bidragit 

med konstruktiv kritik, samt uppmuntran.  
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Sammanfattning	  

	  
Titel:	  Vad	  är	  en	  hållbar	  bank?	  En	  kvalitativ	  studie	  om	  hur	  en	  mångtydig	  definition	  av	  hållbarhet	  

påverkar	  banksektorn	  och	  dess	  aktörer.	  

	  

Författare: Chien Le och Sofia Vestin 

 

Handledare: Öystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den 

allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I 

dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen 

hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning 

om vilka principer de sägs stå bakom. I och med att begreppet hållbarhet inte är reglerat i 

lagstiftningen leder detta till att begreppet tolkas på olika sätt och kan innebära svårigheter 

för kunder, eftersom det kan finnas skillnader i hållbara bankers inriktning när det gäller 

investeringar och utlåningar. Därmed kan det ifrågasättas om kunden är medveten om vad 

den investerar i. Med utgångspunkt utifrån detta finns det ett intresse att analysera och belysa 

hur de olika aktörerna på banksektorn själva definierar begreppet för att sedan komma fram 

till en mer konkret förklaring av vad som menas med begreppet för att underlätta för 

kunderna. 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera och belysa hur den svenska banksektorn tolkar och 

implementerar hållbarhetsaspekten i dess verksamhet och hur den rådande mångtydiga 

definitionen av begreppet hållbarhet påverkar sektorn och dess aktörer.  

 

Metod: För att besvara studiens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts. Efter att ha 

studerat relevant litteratur samt analyserat hur den svenska banksektorns hållbarhetsarbete så 

har en egenkonstruerad analysmodell utvecklats. Denna analysmodell ligger till grund för 

referensramen, utformandet av intervjumallen samt analys av den insamlade datan. 

Sammanlagt har nio semistrukturerade intervjuer genomförts med banker, externa oberoende 

granskningsparter och kunder. 
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Slutsats: En hållbar bank är en bank som aktivt arbetar för att minimera dess negativa 

påverkan på människa, samhälle och miljö, såväl som aktivt tar till vara på de möjligheter de 

har för att främja hållbar utveckling. Bristen på transparens och tydlighet i kombination med 

en banksekretess ger utrymme för opportunistiskt beteende hos bankerna. 

Lemonsproblematiken råder inte för banker generellt i dagsläget men det finns tendenser 

inom mindre verksamhetsgrenar såsom fondförvaltning. Slutligen är dagens regelverk och 

övervakning inte tillräckliga för att reducera informationsasymmetrier och opportunistiskt 

beteende. Externa oberoende granskningsaktörer synar opportunistiskt beteende men kan 

även ge upphov till opportunistiskt beteende i form av vitmålning.  

 

Nyckelord: Banker, hållbarhet, transaktionskostnader, asymmetrisk information, 

opportunistiskt beteende. 	  
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Abstract	  
	  

Title: What is a sustainable bank? A qualitative study on how an ambiguous definition of 

sustainability affects the banking sector and its stakeholders. 

 

Authors: Chien Le and Sofia Vestin 

 

Supervisor: Öystein Fredriksen 

 

Background: Today, there is a wide range of banks on the Swedish market and the general 

discussion shows that interest in choosing a sustainable bank is increasing from the society. 

At the moment, most of the Swedish banks have implemented their own policies, guidelines 

and requirements regarding sustainability, which they are following, as well as a description 

of the international principles they are said to stand behind. As the concept of sustainability is 

not regulated in the legislation, this means that the term is interpreted in different ways and 

may cause difficulties for the customers, as there may be differences in the focus of 

sustainable banks in terms of financing and investing. Therefore, it can be questioned if the 

customer is aware of what they invest in. Based on this, it is found interesting to analyse and 

enlighten how the different actors, in the banking sector, define the term sustainability, in 

order to clarify and explain what the definition of sustainability means, within the banking 

sector, to facilitate for the customers. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to analyse and illustrate how the Swedish banking 

sector interprets and implements the sustainability aspect in their organisation and how the 

current ambiguous definition of sustainability affects the sector and its agents. 

 

Method: In order to answer the purpose of the study, a qualitative approach has been used. A 

unique analysis model has been developed. This after studying relevant literature and 

analysing how the Swedish banking sector works regarding sustainability. This analysis 

model forms the basis for the theory, the design of the interview template and the analysis of 

the collected data. In total, nine semi-structured interviews were conducted with banks, 

external independent auditors and customers. 
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Conclusion: A sustainable bank is a bank that actively works to minimize its negative impact 

on humans, society and environment, as well as actively embracing the opportunities they 

have for promoting sustainable development. The lack of transparency and clarity in 

combination with bank secrecy creates a space for opportunistic behaviour from the banks. 

The Markets for “Lemons” do not exist at the moment in the banking sector, as a whole, but 

there are tendencies in specific operation groups, such as fund management. Today's 

regulatory and monitoring is not enough to reduce information asymmetries and opportunistic 

behaviour. External independent auditors bring opportunistic behaviour to the surface but can 

also cause opportunistic behaviour in terms of whitewashing. 

 

Keywords: Banks, sustainability, transaction costs, asymmetric information, opportunistic 

behaviour. 
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Begrepp	  och	  Definitioner	  

	  

Hållbarhetsaspekter: 

 

- Corporate Social Responsibility: Enligt Grankvist (2009) definieras CSR som 

företagets samhällsansvar och inkluderar aspekter såsom: socialt-, miljö- och 

finansiellt ansvar.  

- Social Responsible Investments: Löhman och Steinholtz (2003) förklarar att SRI är: 

“... benämningen på det sätt kapital förvaltas, oavsett om det sker via ett finansiellt 

företag för kunders räkning eller inom ett företag med överlikviditet. Det innebär att 

man tar sociala, miljömässiga och/eller etiska hänsyn i förvaltningen” (Löhman & 

Steinholtz 2003, s.18). 

- Environmental, Social and Governance: Enligt Hoepner (2013) delas ESG upp i tre 

delar: Environmental, Social och Governance. 

Environmental: kopplas till miljö och behandlar ämnen såsom miljöförstöring, utsläpp 

etcetera. Social syftar till en social aspekt där anställdas välmående betonas, men här 

ingår även mänskliga rättigheter och sociala relationer med omvärlden. Governance 

kopplas till styrningsrelaterade faktorer såsom policys och andra aspekter ledningen 

kan ta för att stärka sin egen position och på så sätt minska inflytandet från 

investerarna. 

- Principles for Responsible Investment: syftar till att förstå innebörden av ESG-

faktorer i en investering samt till att hjälpa investerare världen över att inkludera 

dessa faktorer inför olika investeringsbeslut. 

	  

Hållbarhetskvalitet: Studiens definition av hållbarhetskvalitet är att ju högre aktivitetsgrad 

bankerna åtar sig desto högre hållbarhetskvalitet erhålls. 

 

Asymmetrisk information: Carlton och Perloff (2015) definierar detta som att den ena 

parten har mer information om kvalitet än sin motpart när de genomför en transaktion. 

 

Transaktionskostnader: Enligt Williamson (1985) benämns kostnader för exempelvis 

informationssökande, koordination och uppföljning som transaktionskostnader.  
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Begränsad rationalitet: Enligt Carlton och Perloff (2015) innebär begränsad rationalitet att 

människans har en begränsad förmåga att förutse eller lösa komplexa problem. Simon (1982) 

definierar begränsad rationalitet som att beslut fattas utan att framtida aspekter har 

analyserats, som beror på att människan inte har möjligheten eller kunskap att samla, hantera 

och bearbeta all information (Williamson 1975).  

 

Opportunism: Williamson (1975) förklarar opportunism som ett strategiskt svekfullt 

beteende där parten med mer information skapar strategiska fördelar genom att dölja sina 

verkliga motiv. Detta innebär till exempel att den part med mer information lovar saker som 

inte kommer att uppfyllas. 

 

Grönmålning: Klimatmagasinet Effekt (2014) definierar grönmålning som en vilseledning 

av konsumenter i syfte att använda den gröna stämpeln som ett försök att öka försäljning. Via 

marknadsföring försöker aktörer skapa en bild av sig som miljövänliga; genom att framhäva 

en miljöåtgärd och strategiskt utelämna miljöstörningar verksamheten kan orsaka.  

 

Lemonsproblematik: Akerlof (1970) beskriver detta fenomen som en följd av ett 

opportunistiskt beteende. Problematiken innebär att kunder inte kan särskilja produkters 

kvalitet på grund av begränsad information. Det finns då en risk att produkter med en hög 

kvalitet, tvinga att säljas billigt, vilket leder till att dessa kan konkurreras bort från 

marknaden. 

 

Legitimitetsteorin: Deegan och Unerman (2011) förklarar att legitimitetsteorin innebär att 

företag eftersträvar att uppfattas som legitim av utomstående parter, genom att, som 

organisation, jobba inom de gränser för de normer och värderingar som råder i samhället. 

 

Kunder: I denna studie definieras kunder som privatpersoner samt konsumenter som 

placerar sitt kapital hos banker och investerar i deras produkter. 
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1.	  Inledning	  
	  

1.1	  Bakgrund	  och	  problemformulering	  
	  

Vid offentliggörandet av FN:s tio globala mål 2015 uttalade sig FN:s generalsekreterare Ban 

Ki-moon enligt följande: ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den 

sista som kan bekämpa klimatförändringarna” (FN, 2015). FN (1987) definierade begreppet 

’hållbar utveckling’ redan på 80-talet som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Vidare, 

inträdde den engelska motsvarigheten - sustainable - i Oxfords lexikon, i ekologisk mening år 

1972 (Vanguard, 2010). Konceptet tar många former, men oftast benämns det i samband med 

miljö, socialt ansvarstagande och ekonomiskt ansvarstagande (Finansinspektionen, 2016). 

  

Hållbarhet är något av millenniets stora samtalsämnen, men faktum är att begreppet inte är ett 

nytt fenomen (Vanguard, 2010). Socialt ansvar, Corporate Social Responsibility, eller 

hållbart företagande som numera tenderar att användas flitigare har under de senaste 

decennierna blivit belyst som följd av en rad företagsskandaler. Detta, i kombination med en 

större medvetenhet har bidragit till att på senare år har efterfrågan på hållbarhet och 

hållbarhetsarbete efterfrågats i allt större utsträckning. Konsumenterna ställer allt högre krav 

på att samhället skall jobba för en hållbar utveckling. Detta kan härledas från Maslow’s 

behovstrappa och då främst de högsta nivåerna. När människan har uppfyllt de mest 

nödvändiga behoven såsom: fysiologi, trygghet och gemenskap kommer denna att börja söka 

efter behov som har med uppskattning och självförverkligande att göra (Maslow, 1943). 

Enligt Maslow (1943) innebär detta att människan söker efter behov av uppskattning som kan 

vara: respekt från andra eller självrespekt samt behovet att vara den bästa version av sig själv. 

	  	  

Tack vare en större medvetenhet samt behovet av uppskattning och självförverkligande har 

samhället börjat inse dess viktiga roll på marknaden och hur de kan påverka för att bidra till 

en till mer hållbar utveckling. Scholtens (2006) tar upp fyra olika strategier för investerare att 

influera bolag: 

  

1. Vid omröstning av viktiga frågor; affärsstrategier och fusioner till exempel. 
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2. Genom att engagera sig i dialog; aktieägare kan direkt föra diskussioner kring 

företagspolicys med ledning. 

3.  Via aktieägar-yrkande; genom motioner kan investerare presentera och framföra 

eventuella problem och frågor inför ledningen och de andra aktieägarna. 

4. Investera eller avyttra från bolaget; att inträda eller utträda visar tydligt investerarens 

preferenser och åsikter. 

  

De senaste åren har det bevittnats en ökning av ansvarstrycket på stora globala företag; men 

vad befolkningen förmodligen inte kopplar till hållbart företagande och miljöutsläpp, som 

hållbarhet ideligen förknippas med, är bankerna. Faktum är att bankerna är en av de största 

aktörerna (bortsett från statlig reglering) som har möjlighet att främja hållbarhetsarbetet 

avsevärt. Detta genom dess makt över andra aktörer på marknaden. FNs finansiella initiativ 

(2018) uppmärksammar banksektorns avgörande roll för att främja hållbar utveckling. 

Genom att investera i och låna ut till ekonomiska aktiviteter som ger den bästa avkastningen 

ur samhällets synvinkel och genom att vägleda och sätta krav på kunder och intressenter kan 

de bidra till en mer hållbar utveckling. Att bygga en hållbar värld kräver mer än tjusiga ord. 

Det krävs finansiering (FN, 2015). Pauline Göthberg (2011), affilierad forskare vid Centrum 

för Bank och Finans, Kungliga Tekniska Högskolan, belyser i sin avhandling 2011 att det 

finns en tydlig avsaknad av aktivt arbete av CSR inom finanssektorn. Utifrån denna studie 

framkom det att endast 25 procent av de 483 finansbolag vars webbsidor hon studerade, 

kommunicerade om CSR. Men vad är egentligen en hållbar bank?  

  

Resultatet av större efterfrågan från kunder och den svenska regeringens beslut att införa 

obligatorisk hållbarhetsrapportering för större bolag, från och med 2017, har lett till att 

finansbolagen, och däribland världens banker anammat hållbarhetskonceptet. Vidare blir 

integrering av en hållbar ekonomi i beslutsfattandet alltmer attraktivt för finansinstitut över 

hela världen. Att skapa en positiv avkastning för hållbarare produkter och tjänster för att möta 

en ökad efterfrågan på kapitalfinansiering för lösningar för det, i hög grad, aktuella 

klimathotet är bara en av få möjligheter som beslagläggs av finansaktörer. 

	  

Det finns ett flertal tidigare studier och forskning som behandlar anledningen till att olika 

aktörer arbetar med hållbarhetsfrågor. Enligt Företagarna (2015), i samband med en 

undersökning med hållbarhetsbyrån Beyond Intent från 2015, antyder de att ett hållbart arbete 

kan leda till en konkurrenskraftigare position på marknaden. Vidare hävdas det att det finns 
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incitament att inkludera hållbara strategier på grund av påtryckningar från allmänheten och 

jämlikar. Likväl belyser Hahn, Hök och Jannesson (2016) problematiken som kan uppstå om 

företag inte kan möta intressenternas förväntningar; såsom kunders önskemål och finansiärers 

krav. Detta leder dock till att idéen om att företag som agerar på socialt ansvarsfulla sätt kan 

för vissa anses vara paradoxal (Campbell, 2006). Om raison d'être1 för företag är att 

maximera vinst och värdet av aktieinnehav till den utsträckning det går, ger det upphov till 

företag att göra allt som krävs för att uppnå detta. Detta även om det innebär att agera på ett 

sätt som inte är ansvarsfullt. Speciellt ifall de tror att de kan komma undan obemärkta (Stigler 

1968 se Campbell 2006, s. 926). Idag finns ingen unison global institution som övervakar 

aktörers hållbarhetsarbete och att de uppfyller sina åtaganden. En amerikansk studie utförd 

2011, påvisade att företag med en gynnsam miljöprestation verkade använda informationen 

om klimatförändring som en möjlighetsplattform, medan de med mindre gynnsamma 

miljökort använder informationen som ett säkerhetsnät för hot mot legitimitet (Dawkins & 

Fraas, 2011). 

  

Avsaknaden av en statlig reglering leder till att begreppet hållbarhet och hållbarhetsarbete är 

ett mångtydigt och vagt koncept. Detta har ofta analyserats i positiva aspekter men 

dokumentation huruvida en avsaknad definition av begreppet kan vara av negativ karaktär är 

tämligen bristfällig (Kotler & Lee, 2005). Vidare, listar Kotler och Lee (2005) hur företag 

kan dra nytta av att behandla hållbarhetsfrågan klingar skäligen falskt. Detta innebär att en 

avsaknad av definition och reglering uppfordrar frågan ifall det kan ge upphov till ett 

opportunistiskt och strategiskt beteende hos aktörer.  

 

Företagsstyrning och företagens sociala ansvar är begrepp som alltmer överlappar varandra 

(Clarke & Boersma, 2016); såsom den svenska regeringens beslut att införa obligatorisk 

hållbarhetsrapportering från och med 2017 för större bolag. Likväl är det inte en garanti att 

ansvarstagandet och hållbarheten ökar bara för att fler börjar hållbarhetsrapportera eller 

marknadsföra sig som hållbara. På den svenska marknaden har en utveckling bevittnats och 

hållbarhetsfrågor blir strategiskt viktigare för företagen och ärendet klättrar högre upp i 

företagen (Svensk Handel, 2015). Detta höjer frågan huruvida all kommunikation angående 

socialt samhällsansvar och hållbarhet har en dold agenda för att positionera sig bättre på 

marknaden.  

                                                
1	  Existensberättigande	  
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Däremot är företag mer benägna att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt, ju mer de möter stark 

statlig reglering och övervakning av oberoende organisationer (Campbell, 2006). På grund av 

rådande skillnader i informationstillgång mellan kund och banker kan det dock ifrågasättas 

om ramverket och om granskningsparterna, på den svenska marknaden, bidrar tillräckligt för 

att öka benägenheten och därmed minska möjligheterna till informationsasymmetrier och ett 

strategiskt beteende. De kvalitetsgranskningar som utförs idag av externa oberoende parter är 

oftast en granskning av huruvida aktörer kommunicerar om hållbarhetsprinciper och inte hur 

väl de uppfyller dessa, vilket resulterar i brist på tydlighet och transparens. Med denna 

utgångspunkt anses det att begreppets mångtydighet kan bjuda in till falska förhoppningar, 

vilket gör det angeläget att undersöka bankernas hållbarhetsarbete närmare. 

  

Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och intresset för att välja 

en hållbar bank ökar. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället 

implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall 

följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom (Fair Finance Guide, 2017a). 

I och med att begreppet Hållbarhet inte är reglerat i lagstiftningen leder detta till att 

begreppet tolkas på olika sätt och kan innebära svårigheter för kunder eftersom det kan finnas 

skillnader i hållbara bankers inriktning när det gäller investeringar och finansieringar. 

Därmed kan det ifrågasättas om kunden är medveten om vad de investerar i (Nilsson, Siegl & 

Korling, 2012). Utifrån detta anses det vara av intresse att analysera hur de olika aktörerna på 

banksektorn definierar begreppet. 

	  

På grund av begreppsproblematiken uppstår skillnader i informationstillgång mellan kunder 

och banker i och med att bankerna har mer information om sin egen hållbarhetsprofil. Därför 

krävs det att kunder åtar sig högre transaktionskostnader vid val av bank. Enligt Williamson 

(1985) är dessa kostnader för exempelvis informationssökande, koordination och uppföljning. 

Kunder behöver söka stora mängder information gällande bankers hållbarhetsarbete för att 

kunna jämföra olika alternativ på marknaden och för att kunna särskilja bankernas kvalitet. 

Vidare kan svårigheten, till att särskilja kvalitet på bankers hållbarhetsarbete, bjuda in till ett 

strategiskt beteende och en grönmålning, vilket är en vilseledning av konsumenter i syfte att 

använda den gröna stämpeln som ett försök att öka försäljning. Detta uppfordrar till frågan 

huruvida kunder kan avgöra vilken bank som utför hållbarhetsarbete av högre kvalitet. På 

grund av svårigheten av att särskilja kvaliteten på bankers hållbarhetsarbete finns en risk att 
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en kund vid val av bank, väljer en bank med ett hållbarhetsarbete av lägre kvalitet (Akerlof, 

1970). Det är därför av intresse att analysera vad denna problematik har för påverkan på 

sektorn gällande konkurrens. 

 

Med utgångspunkt utifrån konsumenters välvilja och behov av att påverka, 

begreppsproblematik och företags mål att vinstmaximera, konstateras det att det finns en risk 

att konsumenter sätts i en utsatt position där de riskerar att bli utnyttjad för en ekonomisk 

vinning av banker. Detta har sin grund i att begreppet hållbarhet inte är statligt reglerat, 

vilket innebär att begreppet tolkas på olika sätt och kan innebära svårigheter för kunder 

eftersom det kan finnas skillnader i hållbara bankers inriktningar.  

 

Eftersom begreppet inte har någon förankring i regelverken och det inte råder konsensus på 

marknaden om hur det skall definieras, så är målet att smalna av och harmonisera det vida 

hållbarhetsbegreppet för banksektorn. Detta för att underlätta för kunderna att veta vad 

hållbarhet betyder just inom banksektorn. Begreppsproblematiken ger även upphov till 

informationsasymmetrier mellan kunder och banker i och med att bankerna har mer 

information om sin egen hållbarhetsprofil. Detta skapar ett utrymme för banker att agera 

strategiskt för ekonomisk vinning, och detta på kundernas bekostnad. I och med detta är det 

intressant att analysera i vilken utsträckning en fri tolkning av begreppet hållbarhet ger 

bankerna utrymme att agera opportunistiskt. Detta kan i en viss mån skapa eller öka 

medvetenheten hos kunder om vilka risker som råder på marknaden samt för att påvisa 

bankers legitimitet. 

	  

Informationsasymmetrier, som är en bieffekt av begreppsproblematiken, leder i sin tur till att 

konsumenter måste lägga mycket tid och möda på att eftersöka stora mängder av relevant 

information gällande bankernas hållbarhetsarbete. Detta för att kunna särskilja på bankers 

hållbarhetskvalitet för att sedan göra ett rationellt och adekvat beslut. Svårigheten för kunder 

att särskilja kvalitet kan skapa problem för banker då det finns en risk att vid valet av bank 

väljer kunderna en bank med ett hållbarhetsarbete av lägre kvalitet. Därför är det av intresse 

att analysera hur svårigheter gällande särskiljning av produkters kvalitet kan påverka 

konkurrensen inom banksektorn. 

 

Som tidigare har nämnts, finns det ingen statlig reglering av hur begreppet hållbarhet 

definieras. Däremot finns det externa oberoende granskningsparter som gör 
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kvalitetsgranskningar på hur banker kommunicerar om hållbarhetsprinciper samt gör enstaka 

fallstudier på dessa. Då det fortfarande råder stora problem gällande 

informationsasymmetrier, transaktionskostnader och opportunistiskt beteende kan det 

diskuteras om dessa är tillräckliga för att underlätta och minska kundernas utsatta position 

eller om det är angeläget att börja se över regelverket och övervakningen av bankers 

hållbarhetsarbete. 

  

Tidigare forskning gällande finanssektorn och dess hållbarhetsarbete har främst handlat om 

att det saknas ett aktivt arbete av CSR inom denna sektor men också huruvida finanssektorn 

kan vara en drivkraft av CSR. Det har i tidigare studier inte analyserats hur 

begreppsproblematiken påverkar den svenska marknadens banker, utifrån de aspekter som 

precis har nämnts. Det är därför av intresse att undersöka hur aktörer inom banksektorn ser på 

problematiken. Däremot finns det en magisteruppsats som heter Vad är hållbar 

fondförvaltning?, skriven av Ringertz och Wallin (2017). Denna studie handlar om hur 

oklarheter gällande hållbarhetsbegreppet påverkar fondmarknaden när det kommer till 

transaktionskostnader, informationsasymmetrier och lemonsproblematik. Även om denna 

studie har likheter med studien skriven av Ringertz och Wallin, så skiljer sig denna genom att 

den fokuserar på bankverksamheten som helhet. Utöver detta så ämnar denna studie till att 

harmonisera begreppet hållbarhet för just banksektorn, vilket saknas i tidigare forskning. En 

annan aspekt som inte har påvisats i tidigare forskning är vad en mångtydig definition av 

begreppet hållbarhet kan ge för konsekvenser. Till exempel att det kan ge upphov till vissa 

faktorer som ger bankerna utrymme att agera opportunistiskt. Dessutom väljer denna studie 

att fokusera på, specifikt, oberoende granskningsaktörers betydelse för banksektorn gällande 

minskandet av informationsasymmetrier. Även om denna studie också utgår ifrån ett 

kvalitativt tillvägagångssätt, med semi-strukturerade intervjuer, så har andra typer av 

respondenter intervjuats, vilket har bidragit till en annan typ av dataempiri. Medan Ringertz 

och Wallin fokuserar studien till olika fondbolag, kapitalägare och intresseorganisationer så 

fokuserar denna studie istället till att få en nyanserad bild över bankers, kunders och 

granskningsaktörers perspektiv och synpunkter. 
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1.2	  Syfte	  
	  

Uppsatsen syftar till att analysera och belysa hur den svenska banksektorn tolkar och 

implementerar hållbarhetsaspekten i dess verksamhet och hur den rådande mångtydiga 

definitionen av begreppet hållbarhet påverkar sektorn och dess aktörer.  

	  

1.3	  Forskningsfrågor	  
	  

● Hållbarhet och bank är begrepp som alltmer ses i kombination med varandra i och 

med uppdagande av företagsansvar och rangordning av bankernas engagemang i 

dessa frågor. Men vad menas med en hållbar bank? 

 

● Hållbarhet och företagens ansvar ter sig i många olika former. Detta öppnar upp för 

aktörers egna tolkningar och arbetssätt. Detta höjer frågan: I vilken utsträckning kan 

en fri tolkning av begreppet hållbarhet ge utrymme för bankerna att agera 

opportunistiskt?  

 

● Det råder hög konkurrens mellan dagens banker. Samtliga banker är beredda att göra 

det som krävs för att positionera sig bättre på marknaden. Detta resulterar i att 

hållbarhetsarbetet blir intressant eftersom det är högaktuellt i dagsläget. Men då 

hållbarhetsbegreppet tolkas olika kan det ifrågasättas om kunden är medveten om vad 

de investerar i eftersom de har svårigheter att särskilja på kvalitet. Detta gör det 

intressant att undersöka: Hur kan svårigheter med att avgöra produkters kvalitet 

påverka konkurrensen inom banksektorn? 

 

● Den svenska regeringens beslut om striktare regler om hållbarhetsredovisning av 

företag och oberoende parters granskande sätter högre press på bankerna. Men är 

dagens ramverk och övervakning tillräckliga för att reducera 

informationsasymmetrier och opportunistiskt beteende samt bekräfta bankers 

legitimitet? 	  
	  



	  

	   	  8 

1.4	  Genomförande	  och	  Avgränsningar	  
	  

Studien ämnar till att analysera hur problematiken kring avsaknaden av tydliga 

begreppsdefinitioner påverkar svenska banker och dess kunder. Studien har genomförts 

genom ett kvalitativt tillvägagångssätt, då varje respondents bakgrund, kunskap och svar varit 

viktiga för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa besvarades genom totalt 

nio semistrukturerade intervjuer, varav fem intervjuer med svenska banker, två intervjuer 

med externa oberoende granskningsparter samt två intervjuer med kunder. Dessa 

respondenter har valts ut för att skapa en översiktlig uppfattning om hur de olika aktörerna 

upplever och har för åsikt om den svenska banksektorn gällande hållbarhet, för att vidare 

kunna fånga upp den problematik som råder på denna marknad. Efter att ha studerat relevant 

litteratur samt analyserat hur den svenska banksektorn jobbar med hållbarhet har en 

egenkonstruerad analysmodell utvecklats. Denna har legat som grund till referensramen, 

utformandet av intervjumallen samt analys av den insamlade datan. 

 

Studien har avgränsats till den svenska banksektorn och dess aktörer. Detta då kunskaper om 

hur hållbarhetsbegreppet definieras internationellt saknas, samt för att inte riskera ett alltför 

stort urval och på så sätt missa viktiga delar. Dessutom har studien endast tagit hänsyn till 

kommersiella bankers hållbarhetsarbete. Genom detta har studien kunnat gå djupare för att 

kartlägga och analysera den problematik som bankerna och dess kunder ställs inför. 
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2.	  Den	  svenska	  banksektorn	  
	  

Syftet med detta kapitel är att bidra till en översiktlig bild av den svenska banksektorn och 

dess aktörer samt deras respektive roll och hur de påverkar marknadens utveckling. 

	  

2.1	  Banker	  
	  

Enligt Fair Finance Guide (2016), vidare benämnd som FFG, ökar insikten om att finansiella 

institutioner spelar en avgörande roll i stora globala sociala och miljömässiga problem. Dessa 

orsakas av företag; vilka bankerna ger ekonomiska medel till för oansvariga investeringar. 

Bankerna bör därmed utveckla produkter och tjänster skräddarsydda för samhällets behov 

som helhet, stödja hållbar ekonomisk utveckling och social rättvisa. Med sina krediter kan 

banker hjälpa företag och regeringar att utföra sina uppgifter, driva sin verksamhet och 

möjliggöra utveckling av innovativa produkter och lösningar för att hantera de sociala- och 

miljömässiga kriserna samhället står inför. Genom att låna ut pengar och stimulera 

produktiva investeringar kan bankerna spela en nyckelroll i varje segment av mänsklig 

verksamhet (Fair Finance Guide, 2016). 

 

Vidare menar FFG (2016) att banker är mellanhänderna på penningmarknaden och 

kapitalmarknaderna då de säkerställer kapitalet från, bland annat, privata kunder och 

institutioner. Detta uppnås genom till exempel pensionsfonder med pengar att investera, 

tilldelar andra privata kunder och institutioner som behöver pengar för att finansiera sin 

verksamhet. FFG (2016) beskriver att bankerna uppfyller i stor utsträckning denna roll på två 

sätt: 

	  

Kommersiella banker: använder besparingar av individer, organisationer, institutioner och 

företag för att tillhandahålla lån och andra finansiella produkter till andra individer, 

organisationer, institutioner och företag.  

Investmentbanker: lånar inte pengar direkt. De agerar som mellanhänder mellan olika 

grupper av kunder, inklusive företag, regeringar, rika individer och institutionella investerare. 

Dessa kunder betalar en avgift till banken för finansiella tjänster som emitterar aktier eller 

obligationer och säljer dessa till investerare. 



	  

	   	  11 

 

FFG (2016) nämner att fler och fler företag inser att öppenhet och ansvarighet inte bara är 

deras moraliska plikt, men att det också kan erbjuda dem en fördel - transparens skapar 

förtroende. Vidare belyser FFG (2016) att det är bristen på tillräcklig information och den 

allmänna uppfattningen att chefer försöker hålla viss information hemlig som orsakar 

konflikter och motstånd mot företagens verksamhet. Transparens minskar också risken för 

korruption, vilket leder till att ett företag som är öppet och beredda att ta ansvaret för detta 

erhåller ett socialt godkännande för sin verksamhet (Fair Finance Guide, 2016). 

FFG (2016) betonar att för finansinstitut är transparens och ansvarsskyldighet möjligen ännu 

viktigare än för andra företag. I motsats till andra företag spelar de, som kapitalleverantörer, 

en viktig roll i praktiskt taget alla ekonomiska branscher. För de sociala- och miljömässiga 

följderna av alla dessa ekonomiska aktiviteter har de som investerare ett visst ansvar. För 

detta ändamål måste finansiella institutioner inte bara informera allmänheten om sina egna 

aktiviteter, men de måste också vara så transparenta som möjligt om de företag, projekt och 

regeringar som de investerar i (Fair Finance Guide, 2016). 

	  

2.2	  Banker	  och	  hållbarhet	  
	  

En stor del av världens miljö- och sociala problem kan härledas till företagens negativa effekt 

på samhället (Göthberg, 2011). Enligt en undersökning utförd av FN:s Centrum för 

Transnationella Företag, rapporterades det att mer än hälften av världens växthusgaser kunde 

härledas till transnationella företag inom den industriella sektorn (Makhijani, 1992). Vidare 

släpptes Carbon Majors Report i juli 2017, där de belyser att bara 100 företag har varit källan 

till mer än 70 procent av världens växthusgaser sedan 1988; varav alla var verksamma inom 

fossila bränslen (CDP, 2017). Textilindustrin kan också tydligt kopplas till ett stort 

resursanvändande då det krävs 20 tusen liter vatten för att producera enbart ett par jeans 

(WWF, 2018). Stora klädjättar kopplas ofta samman med barnarbete och dåliga arbetsvillkor, 

som tydligt är ett kränkande mot mänskliga rättigheter (Mänskliga Rättigheter, 2018).  

 

Banker producerar inte farliga kemikalier och har inga utsläpp av giftiga föroreningar. Likväl 

har de ingen produktion som kan kopplas till dåliga arbetsvillkor eller barnarbete som bryter 

mot mänskliga rättigheter. Däremot har det emellertid blivit alltmer erkänt att banker genom 

sin utlåningspraxis och investeringsverksamhet är oupplösligt kopplade till kontroversiella 
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kommersiella verksamheter (Gray & Bebington, 2001). Vidare kan banker ses som aktörer 

som underlättar industriell verksamhet som skadar i sociala- och miljöaspekter (Thompson & 

Cowton, 2004). Schumpeter (1912 se Scholtens 2006, s. 19) belyser den essentiella 

funktionen av entreprenörer som uppfinnare. Dessa skapar nya produkter för att få 

konkurrensfördelar i konstant utvecklande och föränderliga marknader. Finansiella 

mellanhänder, speciellt banker, är då nödvändiga för att förverkliga entreprenörens idéer. 

  

Flertalet internationella organisationer (The Equator Principles, 2013; UNEPFI, 2018; 

WBCSD 2017) belyser banksektorns avgörande roll för att främja hållbar utveckling. De kan 

leda vägen för en mer hållbar ekonomi genom att låna ut och investera i ekonomiska 

aktiviteter som ger den bästa avkastningen ur samhällets perspektiv (UNEPFI, 2018). 

Scholtens (2006) hävdar att det finns olika sätt att se på länken mellan hållbar utveckling och 

finansiella mellanhänder. Utifrån ett makroperspektiv har banker en påverkan på mängden 

besparingar och investeringar. Dessa påverkar den övergripande ekonomiska verksamheten. 

Dessutom påverkar de kapitalets marginalproduktivitet genom att bevilja medel till särskilda 

projekt och neka andra (Scholtens, 2006). Ur ett mikroperspektiv erbjuder finansiella 

mellanhänder riskhantering till företag och konsumenter; de screenar, övervakar och utövar 

styrning. Genom tillgången på finansiering och expertis vägleder banker företagens 

verksamheter (Scholtens, 2006). Interaktionen mellan finans, företagen och ekonomin 

illustrerar Scholtens (2006) enligt följande: 
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Figur 1: Finansiella mellanhänder, företag och ekonomin. (Scholtens, 2006, s. 22) 

 

Sammantaget kan banker främja hållbar utveckling genom ansvarsfullt investerande. Detta 

genom att vara en proaktiv aktieägare och genom sin finansieringsverksamhet, där 

finansieringsverksamheten har störst inverkan (Scholtens, 2006). Scholtens (2006) belyser 

också tre andra exempel på hur banker kan ha en inverkan på hållbar utveckling; tidig 

entreprenörsinvestering, samhällsinvestering och projektfinansiering. Under de första åren 

formas dess kultur och allmänna attityd, och företaget gör många strategiska beslut; därav har 

banker potentiellt mycket inflytande på strukturen på företaget och därav också CSR 

(Scholtens, 2006). Det andra tillvägagångssättet är samhällsinvestering; då banker kan göra 

det möjligt för lokala organisationer att tillhandahålla finansiella medel till barnomsorg, 

sjukvård och så vidare (Scholtens, 2006). Projektfinansiering refererar till exempel till att 

följa Ekvatorprincipen, vilket är en förbindelse till att endast ge krediter för projekt där 

sponsorerna tar hänsyn till miljömässiga- och sociala standarder (The Equator Principles, 

2013). Ett ställningstagande bakom Ekvatorprinciperna innebär en minsta investeringsvolym 

på 10 miljoner amerikanska dollar (The Equator Principles, 2013). 
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Genom bankers innehav i andra bolag kan de, som utförligt beskrivet, påverka övriga 

marknadsaktörers verksamheter och sättet de utför dem på genom sin röst som ägare eller 

finansiär. Detta illustreras som en metaforisk dominoeffekt (Figur 2), där “... en liten 

händelse startar ett orsaksförlopp med långtgående konsekvenser” (Wikipedia, 2018); ett 

parallellt påtryck på företag inom flera branscher kan få en dominoeffekt och i sin tur leda till 

ett påtryck på marknadsaktörers leverantörer. Likväl kan det beskrivas som en metaforisk 

snöbollseffekt (Wikipedia, 2018), där bankers påtryckningsarbete växer i diameter samtidigt 

som de ökar hastigheten på den hållbara utvecklingen.  

	  

	  
Figur 2: Egenkonstruerad modell 

	  

2.3	  Banker	  och	  konsumenter	  
	  

FFG (2016) nämner att världsbanken uppskattar att 150 miljoner nya konsumenter ansluter 

sig till marknaden för finansiella tjänster varje år. Vidare hävdar de att konsumenten är en 

viktig aktör på finansmarknaden och därför är det viktigt att de andra aktörerna inom denna 

sektor tar hänsyn till deras problem och ägna dem en stor uppmärksamhet (Fair Finance 

Guide, 2016). Detta på grund av att en stor del av de finansiella tjänsterna och produkterna 

riktas till just konsumenter. De finansiella tjänster som bankerna erbjuder har blivit ett 

grundläggande behov för individer i det moderna samhället, eftersom de gör det möjligt för 
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konsumenterna att lösa nuvarande och oväntade nödvändigheter genom att tillhandahålla 

betalningstjänster, tillgång till lån, penningöverföringar, investeringslösningar och försäkring 

mot risker (Fair Finance Guide 2016). Dessa transaktioner ligger till grund för kommersiella 

banker och egenskaperna hos dessa tjänster och deras inverkan på konsumenternas liv 

förstärker behovet av att finansinstituten är ansvariga i sitt förhållande till konsumenterna 

(Fair Finance Guide, 2016). 

 

FFG (2016) menar även att bristen på konsumentskydd i finanssektorn kan få allvarliga 

sociala- och ekonomiska konsekvenser. Vidare hävdas det att Finanskrisen 2008 berodde på 

bland annat av bristen på insyn i bankerna i förhållande till marknaden. På grund av 

konsekvenserna för enskilda människors liv och samhället som helhet måste konsumenterna 

vara medvetna om och förstå riskerna och de särskilda villkoren för varje finansiell produkt 

(Fair Finance Guide, 2016). FFG (2016) nämner i sin granskningsrapport att Consumers 

International därför har definierat de finansiella tjänsteleverantörernas ansvar att 

tillhandahålla "tydlig, tillförlitlig, pålitlig, jämförbar och aktuell information som är lämplig 

för konsumenten att jämföra och kontrastera och att fatta ett välgrundat beslut." För att ge 

tillräcklig information bör finansinstituten vara transparenta när de annonserar sina produkter.  

 

FFG (2016) klargör att varje individ har rätt att veta vilka konsekvenser verksamheten kan ha 

för sitt liv och vilka risker han eller hon utsätts för i dessa aktiviteter. Det menas att 

människor, vars liv påverkas av ekonomisk verksamhet inte kan försvara sina legitima 

intressen om de inte är fullt informerade om sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar 

samt kostnader och risker i samband med den verksamheten. Dessutom måste de informeras 

om de möjliga alternativen för den föreslagna verksamheten. För att rättvist försvara sina 

sociala, kulturella och miljömässiga intressen måste sociala organisationer också ha tillgång 

till all relevant information (Fair Finance Guide, 2016).	  
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3.	  Bankernas	  hållbarhetsarbete	  och	  dess	  påverkan	  

på	  banksektorn	  
	  

Detta kapitel syftar till att skapa en djupare förståelse, gällande problematiken, som den 

mångtydiga definitionen av hållbar bank medför, kopplat till relevanta teorier. Detta kommer 

att genomföras med hjälp av den egenkonstruerade analysmodellen, som även kommer att 

presenteras i detta kapitel. 

	  

3.1	  Analysmodell	  
	  

Efter att ha studerat relevant litteratur samt analyserat hur den svenska banksektorns 

hållbarhetsarbete har en egenkonstruerad analysmodell konstruerats. 

	  
Figur 3: Egenkonstruerad analysmodell 

	  

Modellen visar en övergripande bild över de svenska bankernas generella strategi. Det vill 

säga, hur de implementerar och utför sitt hållbarhetsarbete. De olika stegen under 

aktivitetsgrad är tagna ifrån bankernas hållbarhetsrapporter och har sedan generaliserats till 

just denna modell.  Modellen har sin grund i att det finns informationsasymmetrier mellan 
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banker och dess kunder. Ju högre aktivitetsgrad, vilket innebär ju fler steg bankerna åtar sig, 

desto högre hållbarhetskvalitet erhålls. Dock leder detta även till högre kostnader samt ökad 

informationsasymmetri. Den ökade informationsasymmetrin bidrar till en högre 

transaktionskostnad för både bankerna och kunder, då detta innebär högre kostnader för att 

söka och rapportera information om de mer komplexa stegen bankerna åtar sig att arbeta 

med. Modellen utgår också från att banker har ett ansvar att informera om den enskilda 

bankens hållbarhetspolicy, såsom riktlinjer och kravställningar, samt vilka internationella 

principer de sägs stå bakom. Utifrån detta kan det konstateras att kunders transaktionskostnad 

inte är hög om de beslutar sig att inte involvera sig djupt i bankernas hållbarhetsarbete. Dock 

resulterar detta i en hög nivå av informationsasymmetrier. Är kundernas syfte att sänka 

informationsasymmetrier, för att hålla sig fullt informerade, innebär det att de måste ha en 

hög involveringsgrad och därmed åta sig högre transaktionskostnader. Detta innebär att 

kostnaden för att minska informationsasymmetrin är transaktionskostnader. Kunderna är 

tvungna att informera sig om vad de internationella principerna står för, gå igenom bankens 

riktlinjer utifrån de internationella principerna, hur styrningen fungerar och hur de tillämpar 

hållbarhetsarbetet. Vidare, är de tvungna att följa upp för att informera sig om hur bankerna 

agerar utifrån vad de sägs stå bakom.  

 

Nämnvärt är att dessa steg endast avser bankers frivilliga hållbarhetsarbete och inte bindande 

lagar. Vid analyserande av bankernas hållbara verksamhet är kunden under antagande att 

bankerna följer bindande regleringar och lagar. 

	  

3.1.1	  Steg	  1	  -‐	  Internationella	  principer	  

Vad som går under första steget inom bankers arbetsprocess gällande hållbarhetsarbetet är val 

av internationella principer de avser att ställa sig bakom. En vanligt förekommande 

internationell princip för aktörer att ställa sig bakom är FN:s Global Compact. Denna består 

av tio principer som går under kategorierna Human Rights, Labour, Environment och Anti-

corruption. Vidare kommer denna internationella princip föregå som exempel.  

	  

3.1.2	  Steg	  2	  -‐	  Hållbarhetspolicy	  (Ramverk	  och	  riktlinjer)	  

Under detta steg skapar bankerna sina egna hållbarhetspolicys som skall fungera som 

ramverk och riktlinjer för hela organisationen. Här förbinder bankerna steg 1 och steg 2 

genom policys som ansluter sig till FN:s Global Impact. 
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3.1.3	  Steg	  3	  -‐	  Styrning	  

I detta steg integreras hållbarhetspolicys i bolagets styrning och organisation som tar form av 

mål och strategier.  

	  

3.1.4	  Steg	  4	  -‐	  Tillämpning	  

Vid tillämpningen av en hållbar verksamhet föreligger de finansiella beslut och uteslutande 

av företag som bör tas för att komma i linje med sina åtaganden.	  	  

	  

3.1.5	  Steg	  5	  -‐	  Uppföljning	  och	  rapportering	  

Vid slutet av arbetsprocessen görs en intern revision av det utförda arbetet samt rapportering. 

Hållbarhetsredovisning är vad som blivit följden och produkten av Global Reporting 

Initiative och den svenska regeringens beslut att från och med 2017 införa en obligation för 

större bolag att hållbarhetsredovisa.  

	  

3.2	  Hållbarhet	  -‐	  “An	  Essentially	  Contested	  Concept”	  
	  

Gallie (1956) benämner begrepp som inte har någon gemensam grund för Essentially 

Contested Concept. Med detta menas termer som ständigt diskuteras och ifrågasätts. Då det 

inte går att enas om begreppets innebörd, fortsätter respektive part att upprätthålla sin 

ståndpunkt och gör egna tolkningar av begreppet. Finansdepartementet (2016) hävdar att det 

inte finns någon entydig definition av begreppet Hållbarhet. Detta bekräftas av 

Finansinspektionen (2016) som har gjort en kartläggning av finansmarknaden, gällande 

hållbarhetsaspekter. Resultatet påvisade att företag tolkar hållbarhetsbegreppet olika. Vidare 

belyser Finansinspektionen (2016) att definitionen av hållbarhet också skiljer sig mellan olika 

företag. Det konstateras att företag väljer att ta med flera aspekter, medan andra beslutar att 

endast ta med någon eller några aspekter i sin definition. De vanligaste aspekterna företag 

brukar betona liknar ESG-aspekterna, vilket är: miljömässigt, socialt, och ekonomiskt 

ansvarstagande (Finansinspektionen, 2016). 

 

Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna 

diskussionen i samhället påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar. Med 

utgångspunkt utifrån den begreppsproblematik som råder på marknaden så har i dagsläget 
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merparten av bankerna i det svenska samhället gjort sina egna tolkningar av begreppet och 

har implementerat detta i olika former i sin verksamhet. De utgår då ifrån sina egna 

hållbarhetspolicys med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning 

om vilka principer de sägs stå bakom. På grund av detta kan det fastslås att kundernas 

situations försvåras när det kommer till att hitta och urskilja information (Fair Finance Guide, 

2017a). 

 

Även om de svenska bankerna har gjort egna tolkningar av begreppet samt implementerat det 

i olika former i sin verksamhet, så börjar hållbarhetsarbetet harmoniseras. Generellt jobbar de 

svenska bankerna efter de internationella principerna och standarderna: FN:s Global 

Compact, OECD:s riktlinjer och Ekvatorprinciperna. De försöker att följa och ställa sig 

bakom dessa i sin investeringsverksamhet (Fair Finance Guide, 2017a) för att främja 

hållbarhet. Vidare framgår det i de olika storbankernas hållbarhetsredovisningar att de också 

tar hänsyn till hållbarhetsaspekter som CSR, SRI, ESG, och PRI (Swedbank, 2016; Danske 

bank, 2016; SEB, 2016; Handelsbanken, 2016; Nordea, 2016). Dessa aspekter tar till exempel 

hänsyn till socialt, miljömässigt och finansiellt ansvar. De tar även hänsyn till hur kapital 

förvaltas utifrån sociala, miljömässiga och/eller etiska aspekter. Sist men inte minst betonar 

de också mänskliga rättigheter, styrningsrelaterade frågor och hur de inkluderar alla dessa 

aspekter i ett investeringsbeslut (Grankvist, 2009; Löhman & Steinholtz, 2009; Hoepner, 

2013; PRI, 2017). 

	  

3.3	  Asymmetrisk	  information	  
	  

Akerlof (1970) förklarar svårigheten för kunder att analysera och särskilja kvaliteten på en 

marknad där det råder informationsasymmetrier. Detta på grund av att säljaren innehar mer 

information än köparen. Eftersom det i dagsläget inte finns någon entydig definition på 

begreppet hållbarhet, leder detta till att det finns utrymme för bankerna att göra sina egna 

tolkningar. Detta försvårar situationen för kunder att hålla sig fullt informerade om hur 

bankerna ställer sig till eller utför sitt hållbarhetsarbete. Med tanke på detta kan det 

konstateras att bankerna har tillgång till mer information än kunderna gällande sin 

hållbarhetspolicy.  
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3.3.1	  Transaktionskostnader	  

	  

Enligt Williamson (1985) benämns kostnader för exempelvis informationssökande, 

koordination och uppföljning som transaktionskostnader. Vidare menar Williamson (1975) 

att på en marknad där det råder hög asymmetrisk information leder det till högre 

transaktionskostnader. Detta på grund av att det krävs mer tid och andra kostnader för den 

parten med mindre information att hålla sig fullt informerad. Med hänsyn till 

begreppsproblematiken innebär detta högre transaktionskostnader för kunderna. Det krävs en 

hög grad av informationssökning gällande bankernas hållbarhetsarbete för att kunderna skall 

kunna ta ett välgrundat beslut. 

 

Modellen illustrerar graden av aktivitetsgrad och komplexitet där steg 1 representerar det 

enklaste steget att förse sig själv med information. Steg 4 och 5 representerar de mest 

komplexa stegen, där det är svårt att få tillgång till transparent information.  

	  
	  

Ju fler steg bankerna beslutar att åta sig i sitt hållbarhetsarbete desto mer ökar 

aktivitetsgraden. Detta medför även att graden av informationsasymmetrier ökar då det bidrar 

till en ökad komplexitet och en minskad transparens av informationsgivning för kunderna. 

Kostnaden för detta är att både bankerna och kunderna åtar sig en högre transaktionskostnad. 

Kunden är tvungen att öka sin involveringsgrad för att kunna särskilja innebörden av alla 
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bankens steg gällande hållbarhetsarbetet, kostnader för kontroll samt kostnader för 

uppföljning. I bankens fall handlar det om ökade transaktionskostnader för 

informationsgivning. 

	  

3.3.2	  Begränsad	  rationalitet	  

	  

Simon (1982) definierar begränsad rationalitet som att beslut fattas utan att framtida aspekter 

har analyserats. Enligt Carlton och Perloff (2015) innebär begränsad rationalitet att 

människan har en begränsad förmåga att förutse eller lösa komplexa problem. Detta menar 

Williamson (1975) beror på att människan inte har möjligheten eller kunskap att samla, 

hantera och bearbeta all information. Vidare hävdar Carlton och Perloff (2015) att problem 

kan uppstå när osäkerhet kombineras med begränsad rationalitet på en marknad där det råder 

informationsasymmetrier och opportunism. Detta går i linje med Williamsons (1975) teorier 

om att transaktionskostnader påverkas både av begränsad rationalitet och osäkerhet. Utifrån 

detta kan det fastslås att kunderna, inom banksektorn, är begränsat rationella då de inte har 

möjlighet att samla in, hantera eller bearbeta stora mängder av information. De har dessutom 

inte möjligheten att bearbeta det komplexa hållbarhetsarbetet bankerna utför, i alla dess steg. 

Resultatet av detta är ökad informationsasymmetri och därmed ökade transaktionskostnader. 

 

Ur analysmodellen kan det utläsas att ju högre aktivitetsgrad bankerna åtar sig, desto mer 

ansvar måste kunden ta för att involvera sig i bankernas hållbarhetsarbete och förse sig med 

information. Detta på grund av att kunderna är begränsat rationella samtidigt som 

komplexiteten ökar. Dock är detta nödvändigt för kunderna om syftet är att minska 

informationsasymmetrin. Samtidigt innebär detta att bankerna också måste ta på sig ett större 

ansvar för att förklara och redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett tillfredsställande sätt så att 

kunden förstår innebörden av varje steg banken har implementerat. Dock brister detta i 

dagsläget då bankerna är duktiga på att redovisa information gällande steg 1-3, men är sämre 

på att redovisa information gällande steg 4-5. I de sistnämnda stegen är de inte tillräckligt 

transparenta gällande tillämpning och uppföljning/rapportering angående deras investerings- 

och finansieringsverksamhet samt att dessa steg är mer komplexa. Problematiken ger upphov 

till att kunden riskerar att ingå i en bank som inte är ärlig och som inte uppfyller de krav de 

säger sig stå bakom. Dessutom medför detta att kunder måste åta sig ännu högre 

transaktionskostnader för att kunna avgöra kvaliteten.  
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3.4	  Opportunistiskt	  beteende	  
	  

Enligt Schelling (1960) är ett opportunistiskt beslut något som påverkar den andres val, på ett 

sätt som är gynnsamt för sig själv. Detta genom att påverka den andres förväntningar på hur 

en själv kommer att uppträda (Schelling, 1960). Williamson (1975) förklarar opportunism 

som ett strategiskt svekfullt beteende där parten med mer information skapar strategiska 

fördelar genom att dölja sina verkliga motiv. Detta innebär till exempel att den part med mer 

information lovar saker som inte kommer att uppfyllas (Williamson, 1975). 

 

Klimatmagasinet Effekt (2014) definierar grönmålning som en vilseledning av konsumenter i 

syfte att använda den gröna stämpeln som ett försök att öka försäljning. Via marknadsföring 

försöker aktörer skapa en bild av sig som miljövänliga; genom att framhäva en miljöåtgärd 

och strategiskt utelämna miljöstörningar verksamheten kan orsaka. Ett tydligt 

uppmärksammat exempel under 80-talet var hotellindustrins praxis att uppmana sina gäster 

att återanvända handdukar för att rädda miljön. Detta när de i själva verket inte aktivt 

arbetade alls för att minska el- eller vattenförbrukning och det egentligen rörde sig om en 

kostnadsfråga (Effekt, 2014).  

	  

	  
Figur 4: Informationslucka i bankers hållbarhetsarbete som leder till grönmålning 

 

Som tidigare nämnts är bankerna sämre på att redovisa information gällande steg 4-5. Detta 

då det är komplext och bankerna inte är tillräckligt transparenta gällande tillämpning och 

uppföljning/rapportering angående deras investerings- och finansieringsverksamhet. Utifrån 

detta kan det ställas frågan om kunderna är medvetna om bankerna tillämpar det 

hållbarhetsarbete de lovar eller om bankerna endast utger sig att främja hållbarhet? Denna 

informationslucka ger utrymme till en grönmålning och ett opportunistiskt beteende på grund 

av att bankerna vill attrahera nya kunder och vinna marknadsandelar.  
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I och med att kunder är begränsat rationella och det finns utrymme för ett opportunistiskt 

beteende från bankers sida så bedöms det att det även finns en risk för lemonsproblematik på 

denna marknad. Akerlof (1970) beskriver detta fenomen som en följd av ett opportunistiskt 

beteende. Problematiken innebär att kunder inte kan särskilja produkters kvalitet på grund av 

begränsad information. Det finns då en risk att produkter med en hög kvalitet tvingas att 

säljas billigt, vilket leder till att dessa kan konkurreras bort från marknaden (Akerlof, 1970). 

Inom den hållbara banksektorn skulle detta betyda att banker som engagerar sig helhjärtat åt 

hållbarhetsarbetet kan försvinna från marknaden. Orsaken till detta är att bankerna i så fall 

åtar sig högre kostnader som inte lyckas täckas av intäkterna.  

 

3.5	  Extern	  Oberoende	  granskningspart	  

	  

3.5.1	  Statlig	  reglering	  

	  

Campbell (2006) hävdar att företag är mer benägna att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt, ju 

mer de möter stark statlig reglering och övervakning av oberoende organisationer. Hodgson 

(2006) beskriver institutioner som etablerade system och utbredda regler som strukturerar 

upp samhället. North (2006) menar att institutioner existerar som ramverk bestående av 

formella- och informella regler och syftar till att minska osäkerheten på marknaden. Genom 

en minskad osäkerhet ökar sannolikheten för långsiktiga samarbeten mellan aktörer på 

marknaden (Carlton & Perloff, 2015). North (1993) tydliggör att de regler och ramverk som 

skapas av samhället definieras som formella restriktioner, medan normer och beteenden som 

formats fram av samhället definieras som informella restriktioner.  

 

Genom att implementera hållbarhetsfrågan i lagstiftningen, genom formella restriktioner, så 

skulle detta bidra till mindre osäkerheter och därmed lägre transaktionskostnader. Däremot är 

situationen för den svenska banksektorn idag annorlunda. Den svenska banksektorn och dess 

hållbarhetsarbete kännetecknas istället av informella restriktioner och självreglering. Detta 

resulterar i att banker själva kan göra sina egna tolkningar om vad hållbarhet innebär. 

Bankerna kan, till en viss utsträckning, upprätta sina egna hållbarhetspolicys, med egna 

ramverk och riktlinjer, implementering och tillämpning av dem samt hur de redovisar sitt 

hållbarhetsarbete. Med denna utgångspunkt kan det konstateras att kundernas situation 

försvåras gällande att hålla sig fullt informerade. Detta ger i sin tur upphov till en 
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informationslucka mellan banker och dess kunder. Då det tidigare har identifierats att 

bankerna inte är tillräckligt transparenta gällande deras högsta och mest komplexa 

aktivitetsgrad, så skapas det ett utrymme för ett opportunistiskt beteende där bankerna 

försöker uppfylla sitt existensberättigande - att tjäna pengar. Detta innebär att maximera vinst 

och värdet av aktieinnehav till den utsträckning det går även om det innebär att agera på ett 

oansvarsfullt sätt. Speciellt ifall de tror att de kan komma undan obemärkta (Stigler 1968 se 

Campbell 2006, s. 926). 

	  

3.5.2	  Legitimitet	  

	  

Park och Brorson (2005) menar att trovärdigheten kan ökas genom att låta en extern 

oberoende granskningspart följa upp och analysera företagens hållbarhetsredovisning. Vidare 

förklarar Dando och Swift (2003) att det förtroendegap som kan förekomma mellan företaget 

och de som tar del av hållbarhetsredovisningen kan minskas genom att företaget låter en 

oberoende part granska rapporten. Detta går i linje med Campbells (2006) teorier om att 

företag är mer benägna att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt om de övervakas av oberoende 

organisationer, samtidigt som Williamson (1979) förklarar att transaktionskostnader kan 

reduceras, genom användning av en tredjepartsgranskning. 

 
Figur 5: Reducering av informationslucka med hjälp av oberoende parter 

	  

Deegan och Unerman (2011) menar att legitimitetsteorin baseras på att det finns ett 

underliggande socialt kontrakt mellan organisationer och samhället. Vidare förklarar de att 

legitimitetsteorin innebär att företag eftersträvar att uppfattas som legitima av utomstående 
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parter. Detta genom att som organisation jobba inom de gränser för de normer och 

värderingar som råder i samhället. Dessa förväntningar handlar ofta om att organisationer 

skall bidra till en god miljö. Deegan och Unerman (2011) menar även att det inte råder några 

problem för organisationer att driva sina verksamheter så länge de följer det sociala 

kontraktet och jobbar efter de normer och värderingar som finns. Detta innebär att företag 

alltid är tvungna att förändra och anpassa sig till samhällets förväntningar för att det inte skall 

uppstå ett legitimitetsgap. Dock kan ett legitimitetsgap ändå uppstå på grund av att företag 

misslyckas att informera samhället om sin legitimitet på ett tillfredsställande sätt (Deegan & 

Unerman, 2011).  

 

Ljungdahl (1999) förklarar att legitimitet är något som utomstående intressenter bedömer. 

Om intressenter bedömer att ett företag är legitimt, betyder detta att intressenterna accepterar 

företagets handlingar, värderingar och målsättningar. Dessa bedömningar kan dock variera, 

vilket leder till att graden av legitimitet också kan variera och skilja sig åt mellan olika 

intressegrupper (Ljungdahl, 1999).  

 

Dagens externa oberoende granskningsparter, har i uppgift att underlätta kundernas process 

gällande valet av bank och dess hållbarhetsarbete. Detta genom att erbjuda ranking- och 

jämförelseverktyg men även genom att ge insyn och förståelse för hur förutsättningarna ser ut 

gällande hållbarhetsarbetet i banksektorn. Ett internationellt initiativ, som även finns i 

Sverige, och är en extern oberoende granskningspart är FFG. Deras målsättning är att 

kartlägga bankernas riktlinjer för att sedan granska dessa för att analysera hur de följs i 

praktiken (Fair Finance Guide, 2017a). Genom detta kan de förse kunderna med en tydligare 

insyn i bankernas hållbarhetsarbete och därmed minska informationsasymmetrier och 

bekräfta bankernas legitimitet. En annan ideell organisation är Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningen är sedan decennier en av Sveriges mest inflytelserika 

miljöorganisation. Genom medel från Sida (Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete) samarbetar och stödjer de över 60 miljöorganisationer över hela 

världen. De står bakom miljömärkningen, Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen, 2018). 

 

Genom att fungera som en mellanhand mellan banker och kunder, finns det en chans att dessa 

granskningsaktörer kan underlätta kundernas utsatta situation och därmed minska 

informationsasymmetrier och opportunism. Detta genom att granska och belysa bankernas 

hållbarhetsarbete. 
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4.	  Metod	  
	  

4.1	  Val	  av	  metod	  	  
	  

Med syftet att analysera och belysa hur svenska banker tolkar och implementerar 

hållbarhetsaspekten samt hur denna mångtydiga definition påverkar banksektorn och dess 

aktörer; bjuder det in till tolkning av ord snarare än siffror (Bryman & Bell, 2013). Således 

valdes en kvalitativ forskningsmetod för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

Avsikten var inte att generalisera eller kvantifiera forskningen till en större population, som 

är vanligt inom kvantitativ forskning. Tyngden har istället legat på kontextuell förståelse 

(Bryman & Bell, 2013). Med studiens avgränsning till kommersiella banker och den svenska 

marknaden så eftersträvades det inte att påvisa storskaliga trender, (vilket tenderar att vara 

syftet med kvantitativ forskning) utan vikt har lagts på mikronivå. Bryman och Bell (2013) 

hävdar att den kvalitativa forskaren istället strävar efter att få en förståelse för värderingar, 

åsikter och beteenden i den sociala miljön som undersökningen utförs. Detta ligger i linje 

med studiens eftersträvan att med den valda referensramen, förstå beteenden och åsikter 

rörande hållbarhet inom banksektorn – vilket också stödjer valet av forskningsmetod.  

	  

4.2	  Ansats	  
	  

Forskningsrubriken - Vad är en hållbar bank? - uppkom i samband med den årliga rankingen 

av bankers hållbarhet. I och med detta identifierades det tydliga kunskapsskillnader inom 

området mellan konsument och marknadsaktör. På grund av den redan välstuderade 

relationen mellan marknadsaktörer och konsumenter, har studien delvis tagit avstamp i 

tidigare belagda teorier. Den utformade analysmodellen ter sig i denna studie som en 

övergripande hypotes som sedan valts att förstärkas genom insamlande av data från 

utomstående parter. Detta beskriver Alvesson och Sköldberg (2017) som abduktion. I 

kombination med en kvalitativ forskningsmetod har det därför använts ett abduktivt 

angreppssätt. Studien har tagit avstamp i teori såväl som empiri och har båda bearbetats under 

studiens gång som går linje med Alvesson och Sköldbergs definition av abduktion (2017). 

Fejes och Thornberg (2011) beskriver den abduktiva ansatsen som att ”forskaren är öppen 

och sensitiv gentemot data men avvisar inte teoretiska förföreställningar” (Fejes & 
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Thornberg, 2011, s. 27). Vidare hävdar Alvesson och Sköldberg (2017) att teorier i ett 

abduktivt angreppssätt används som ”inspiration för upptäckt av mönster som ger förståelse” 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 14). På grund av avsaknad forskning med syftet att få 

kontextuell förståelse för vad en hållbar bank är och hur förhållandena ser ut inom den 

svenska banksektorn gällande hållbarhet, har det empiriska materialet vägt tungt. Därav har 

den växelverkande abduktionen mellan teori och empiri varit viktigt för att erhålla ett mer 

tillförlitligt resultat.	  

	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   	  

4.3	  Urval	  
	  

Med studiens tydliga syfte och det svårtolkade begreppet hållbarhet, tillkommer ett krav på 

kunskap hos respondenten inom ämnet i fråga. På grund av detta har det utförts ett målstyrt 

urval. Bryman och Bell (2013) beskriver detta som ett icke-sannolikhetsurval då forskaren 

inte strävar efter att välja respondenter på slumpmässig grund. Målstyrda urval har syftet att 

strategiskt välja respondenter utifrån deras relevans för de formulerade forskningsfrågorna, 

där de som respondent representerar dess organisation. Därav har respondenter valts utifrån 

den förståelse, relevans och kompetens de har inom ämnet; både i bankerna, 

granskningsparterna såväl som kunderna.  

 

Bankerna är de respondenter som står för majoriteten av empirin. De motsvarar fem av nio 

utförda intervjuer. Önskade respondenter var personer inom organisationen som arbetar med 

hållbarhetsfrågor dagligen eller de som innehar det fulla ansvaret för hållbarhetsarbetet för 

den svenska koncernen. Med deras relevanta kompetens inom ämnet så ansågs det att 

möjligheten att kunna besvara de formulerade forskningsfrågor och uppnå syftet förbättrades. 

För externa oberoende granskningsparter och kunder önskades liknande kompetens som hos 

bankerna. 
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	  	   AKTÖR	   INTERVJUMETOD	   INTERVJULÄNGD	   DATUM	  

Respondent	  1	   	  Bank	   Telefonintervju	   40	  minuter	   16	  februari	  

Respondent	  2	   Granskningsaktör	   Personligt	  möte	   73	  minuter	   22	  februari	  

Respondent	  3	   Bank	   Personligt	  möte	   65	  minuter	   22	  februari	  

Respondent	  4	   Bank	   Telefonintervju	   33	  minuter	   23	  februari	  

Respondent	  5	   	  Bank	   Telefonintervju	   	  27	  minuter	   27	  februari	  

Respondent	  6	   	  Bank	   Telefonintervju	   	  42	  minuter	   1	  mars	  

Respondent	  7	   	  Konsument	   	  Telefonintervju	   	  35	  minuter	   	  13	  mars	  

Respondent	  8	   Granskningsaktör	   	  Telefonintervju	   	  35	  minuter	   	  13	  mars	  

Respondent	  9	   	  Konsument	   	  Telefonintervju	   	  27	  minuter	   	  20	  mars	  

	  

4.4	  Genomförande	  

	  

4.4.1	  Analysmodell	  

	  

Modellen som övergripande förklarades i kapitel 3 och som grundas i relevant litteratur samt 

analyser av den svenska banksektorns hållbarhetsarbete, sammanfattar och förklarar den 

problematik som råder på banksektorn gällande hållbarhetsarbetet. Denna modell påvisar vad 

problematiken med en mångtydig definition av begreppet Hållbarhet kan leda till gällande 

informationsasymmetrier och transaktionskostnader mellan banker och kunder. Vidare 

påvisar modellen relationen mellan bankernas aktivitetsgrad, kundernas involveringsgrad och 

informationsasymmetrier, vilket kan leda till opportunism. Denna analysmodell ligger till 

grund för referensramen, utformandet av intervjumallen samt analys av den insamlade datan. 

 

För att identifiera bankernas strategier och aktivitetsgrad gällande hållbarhet har de olika 

bankernas hållbarhetsredovisningar granskats och analyserats för att sedan generaliseras. 
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Dessa har även stämts av med respektive respondent inom varje bank. Värt att belysa är att 

dessa steg avser bankers frivilliga hållbarhetsarbete och inte bindande lagar. Vid 

analyserande av aktörernas hållbara verksamhet är kunden under antagande att aktörerna 

följer bindande reglering och lagar. 

	  

4.4.2	  Semistrukturerade	  intervjuer	  

	  

Samtliga intervjuer som genomfördes var semistrukturerade intervjuer. Enligt (Bryman & 

Bell, 2013) innebär detta att intervjuerna följer en intervjumall, där en lista med 

förhållandevis specifika teman som skall beröras används, men respondenten har en stor 

frihet att utforma svaren såsom denne önskar. Ahrne och Svensson (2015) menar också att 

den semistrukturerade ger möjlighet till att ställa följdfrågor och en vidare diskussion. 

Metoden är mer trolig att använda sig av när det finns ett tydligt fokus och syfte att besvara 

specifika frågeställningar (Bryman & Bell, 2013).  

 

I studien föredrogs den semistrukturerade intervjun framför den strukturerade intervjun då ett 

tydligt syfte samt tydliga frågeställningar har utformats. En annan anledning till att denna typ 

av intervju valdes är på grund av att detta område inte är tillräckligt belyst samt att det 

mångtydiga begreppet bjuder in till en högre grad av komplexitet. Utifrån detta ansågs en 

semistrukturerad intervju mer lämplig då det kan ställas följdfrågor, anknutna till temat, samt 

bjuda in till en vidare diskussion för att fånga upp respondenternas personliga erfarenhet, 

expertis och åsikter, utan att begränsa dem i deras svar. Dessa är ytterst viktiga för att kunna 

besvara syftet och frågeställningarna. Slutligen, för att erhålla en hög kvalitet på 

intervjufrågor samt intervju lades det ner mycket tid och fokus på att skapa en intervjumall 

med en tydlig struktur. De frågor som har formulerats är väl genomtänkta och väsentliga för 

att kunna genomföra studien. Vidare ställdes följdfrågor för att säkerställa respondenternas 

ställningstagande. 

	  

4.4.3	  Intervjumall	  

	  

För att strukturera upp intervjun och säkerställa ett visst mått av jämförelsebarhet samt för att 

förenkla sammanställningen av data har en intervjumall skapats (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjumallen baseras på den egenkonstruerade analysmodellen och lyfter frågor som berör 
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väsentliga aspekter och problematik och syftar till att samla relevant empiri utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

Totalt skapades fyra olika intervjumallar. Dessa intervjumallar är densamma gällande 

struktur och teman men skiljer sig åt när det kommer till specifika frågor, då dessa är 

utformade för att passa in på de olika aktörernas positioner och roller inom banksektorn. För 

att inte påverka respondenterna med egna åsikter har frågorna utformats på ett så objektivt 

sätt som möjligt. 

 

Intervjumallen är uppdelad i tre olika delar: Introduktionsdel, huvuddel samt avslutningsdel. 

Introduktionsdelen består av bakgrundsfrågor om respondenten för att få en överblick om vad 

denne har för roll i organisationen samt vad denne har för erfarenhet inom området. Detta för 

att skapa en ingång i intervjun där respondenten får vänja sig vid situationen genom att svara 

på bekväma frågor, vilket dessutom ger en bild över huruvida denne är en lämplig respondent 

eller inte med avseende på erfarenhet, expertis och intresse. 

 

Huvuddelen berör specifika temafrågor som tar hänsyn till bankernas hållbarhetsarbete, 

informationsasymmetrier, externa oberoende granskningsparters roll på marknaden samt 

lemonsproblematiken. Frågorna syftade till att få en överblick över hur de olika aktörerna 

definierar, tolkar och arbetar med det mångtydiga hållbarhetsbegreppet, men även till vilken 

grad av transparens och informationsasymmetri som råder på marknaden. Detta för att få en 

uppfattning om kunder har möjligheten att hålla sig fullt informerad för att förstå vad de 

investerar i. Slutligen ställdes även frågor om externa oberoende granskningsparter för att 

analysera deras roll och påverkan på marknaden. 

 

I avslutningsdelen har respondenten fått möjlighet att reflektera över intervjun som helhet. De 

har även fått chansen till att göra tillägg eller förtydliga och fråga över något som har varit 

otydligt. Vidare har denna del gett respondenten möjligheten till att framföra fria och 

fördjupande åsikter kring intervjun och hållbarhetsarbete i sin helhet, men under mer 

avslappnade förhållanden. 
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4.5	  Insamling	  av	  empirisk	  data	  

	  

4.5.1	  Förberedelser	  

	  

För att vara så förberedda som möjligt inför varje intervju, har kunskaper fördjupats inom 

ämnet genom att fortsätta läsa publicerad data samt läst på noggrant om varje respondent. 

Vidare, har kunskaperna också fördjupats inom intervjuteknik för att veta hur en intervju 

utförs på ett bra sätt. 

 

För att ge respondenten möjligheten att förbereda sig skickades intervjumallen ut i förväg via 

e-post. Detta för att respondenten skulle få möjligheten att bekanta sig med syftet samt 

intervjufrågorna. Syftet med detta var att undvika missförstånd genom att respondenten får 

chansen att återkomma med oklarheter samt att denne kunde läsa på och förbereda sig inför 

intervjun för att sedan få till en flexibel intervju (Kvale & Brinkmann 2014). 

	  

4.5.2	  Datainsamling	  

	  

Det finns inte några regler om hur många intervjuer som behöver göras (Patton, 1990). Det 

viktiga är att forskaren vet vad som frågas efter och vilket djup denne eftersträvar i 

undersökningen (Martin, 1990). Silverman (1993) betonar kvalitet före kvantitet när det 

gäller antalet intervjuer. Vidare menar han att om antalet blir för stort finns risken att det går 

miste om att få väsentlig data för att besvara syftet och frågeställningarna på grund av att det 

missas betydelsefulla dimensioner och variationer. Däremot om antalet blir för stort kan det 

leda till svårigheter att få en tydlig överblick över materialet samt att det blir svårt att göra 

djupare tolkningar (Silverman, 1993). Vidare lyfter Silverman (1993) att en tumregel är att 

sluta intervjua när informationen från de olika intervjuerna börjar upprepa sig och att dessa 

intervjuer inte längre tillför någon ny information, vilket han definierar som teoretisk 

mättnad.  

 

Inledningsvis planerades det för att göra elva intervjuer med tre olika typer av aktörer. Detta 

med avsikten att erhålla ett tillräckligt brett urval och åsikter från olika synvinklar och 

perspektiv, för att vidare erhålla djupare dimensioner och betydelsefulla variationer av 

information för att besvara syfte och frågeställningar på ett bra sätt. Dessutom sattes detta 
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antal på intervjuer på grund av att tidsbegränsningen för studien är ungefär 20 veckor samt att 

transkriberingen av materialet är tidskrävande. Allt eftersom börjades en upprepning av 

information att uppmärksammas från de olika intervjuerna, vilket gjorde att beslutet att inte 

göra nya intervjuer togs då det hade uppnåtts en viss grad av teoretisk mättnad inom 

majoriteten av de olika ämnena. Denna teoretiska mättnad uppstod efter totalt nio intervjuer, 

vilket innebär att de elva intervjuerna som planerades i början inte fullföljdes fullt ut. 

 

Enligt Trost (2010) är det viktigt att respondenten känner sig trygg vid ett intervjutillfälle. 

Därför beslutades det att respondenterna själva fick möjligheten att bestämma när, vart och 

hur intervjun skulle äga rum. Detta innebar att respondenterna fick utföra intervjun på en 

plats och på ett sätt som de själva kände sig bekväma med. Intervjuerna genomfördes 

antingen direkt eller över telefon. Den direkta intervjun innebar ett personligt och fysiskt 

möte mellan intervjuare och respondent på en avtalad plats. Syftet med de direkta 

intervjuerna var att skapa ett välfungerande samspel samt väcka ett större intresse och en 

större uppmärksamhet hos respondenterna (Bryman & Bell, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014). Vidare menar Bryman och Bell (2013) att de direkta intervjuerna brukar kräva mer tid 

då det skapas en bättre dynamik och respondenterna tenderar att ge ett bättre och längre svar. 

Intervjuerna över telefon innebar ett telefonsamtal med respondenten. Detta med anledning 

av att majoriteten av de mest väsentliga respondenterna bedrev sitt arbete på annan ort, vilket 

gjorde detta till en tids- och kostnadsfråga. Fördelen med telefonintervjuer var att dessa var 

billigare och snabbare att utföra än en fysisk intervju. Den genomsnittliga intervjutiden med 

alla respondenter uppskattades till ungefär 40 minuter, vilket ansågs rimligt för att 

upprätthålla ett intresse och engagemang. 

 

Ahrne och Svensson (2015) tydliggör att det finns vissa fördelar med att vara mer än en 

intervjuare då det utförs en intervju med en respondent. I och med att det är flera intervjuare 

kan de ta sig an olika roller; en förste intervjuare som driver på intervjun medan den andra 

agerar som en passiv intervjuare och kan fokusera på annat (Ahrne och Svensson, 2015). Vid 

intervjutillfällena närvarade alltid båda författarna. Under intervjutillfället beslutades det att 

en av författarna skulle ta sig an rollen för att leda intervjun medan den andra tog på sig den 

passiva rollen. Den som erhöll den passiva rollen tog anteckningar angående de mest 

relevanta och väsentliga idéerna, tankarna och åsikterna samt synpunkterna som diskuterades, 

för att inte gå miste om dessa. 
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4.5.3	  Registrering	  och	  transkribering	  av	  intervjuer	  

	  

Eftersom det är viktigt för intervjuaren att vara uppmärksam på det som sägs under intervjun 

och för att inte bli distraherad av annat kan intervjuaren använda sig av utrustning för att 

registrera det som sägs (Ahrne & Svensson, 2015). Detta för att dokumentera vad 

respondenterna säger och hur de säger det för att få en fullständig redogörelse, vilket är 

viktigt om informationen skall behandlas i analysen (Bryman & Bell, 2013). Nackdelen med 

en inspelning är att respondenten kan känna sig obekväm och därmed inte avslappnad, vilket 

kan leda till en sämre intervju (Bryman & Bell, 2013). För att underlätta för författarna 

beslutades det att alla intervjuer som ägde rum skulle spelas in. Detta för att skapa 

möjligheten att fokusera fullt ut på vad intervjupersonen sade och för att kunna leda samtalet 

framåt på ett bra sätt genom att ställa relevanta följdfrågor. Detta utan att bli distraherad av 

andra uppgifter. Vidare var syftet med inspelningen att kunna analysera intervjumaterialet 

mer i detalj, i efterhand. Dessutom, genom inspelning, öppnades möjligheten att, i efterhand, 

reflektera över intervjun i sin helhet för att kunna göra framtida förbättringar. Inspelningarna 

gjordes efter godkännande av respondenter för att säkerställa en bra och avslappnad intervju. 

	  

4.6	  Reliabilitet	  
	  

Reliabiliteten i kvalitativ forskning tar ut sin form i extern och intern reliabilitet (LeCompte 

& Goetz, 1982). Den externa reliabiliteten refererar till i vilken utsträckning undersökningen 

kan upprepas med samma utgång, och den interna reliabiliteten syftar till huruvida tolkningen 

av data stämmer överens sinsemellan flertalet forskare (LeCompte & Goetz, 1982). 

 

Med en kvalitativ forskningsmetod är replikerbarheten av denna studie begränsad. LeCompte 

och Goetz (1982) beskriver den externa reliabiliteten som en belastning av kvalitativ 

forskning, på grund av svårigheten att fixera de sociala grunder och den sociala miljön som 

gäller i de inledande faserna i studien. Wax (1971, se LeCompte & Goetz 1982, s. 37) menar 

att ingen etnograf kan replikera resultaten av en annan då informationsflödet är beroende av 

den sociala rollen som hålls inom den studerade gruppen och den kunskap som anses vara 

lämplig. Baserat på detta, kommer inte andra forskare få jämförbara resultat om de inte 

utvecklar motsvarande sociala positioner som innefattades av forskarna i denna studie. Dessa 
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sociala positioner avsåg två arbetssökande Civilekonomstudenter som befinner sig på sin 

sista termin och studerar en aspekt inom en potentiell framtida arbetsplats.  

 

Respondenterna i denna studie intervjuades på arbetstid, vilket höjer frågan huruvida de har 

varit fullständigt transparenta om sina arbetsplatser. De sociala situationer och förhållanden 

som råder under intervjuerna kan ha en påverkan på vad respondenterna är villiga att avslöja i 

vissa sammanhang och omständigheter (LeCompte & Goetz, 1982). Likväl har 

respondenterna representerat organisationen och det har önskats svar från deras arbetsmässiga 

roll och inte deras privata. Sammantaget förbättras replikerbarheten med ett tydligt beskrivet 

metodavsnitt samt tydliggörande av underliggande antaganden och definitioner i inledande 

kapitlet (LeCompte & Goetz, 1982). På det sättet kan andra forskare använda denna rapport 

som en bruksanvisning vid en replikering.   

	  

För att reducera risken för skillnader i tolkningen av data, som härrör till den interna 

reliabiliteten, har det vid intervjutillfällen förts noteringar av låg inferens. Noteringar vid 

intervjutillfället har tillhandahållit den grundläggande observationsdatan och därför har 

noteringarna formulerats så konkret och exakt som möjligt. Genom mekanisk inspelning 

tillhandahålls rådatan och bevarar data som kan ha förlagts. Detta tillsammans med koncisa 

noteringar, förbättras den interna reliabiliteten (LeCompte & Goetz). Slutligen har det genom 

opponeringsseminarium och kontinuerliga möten med handledare erhållits bedömning av 

jämlikar i form av utbildade inom ämnet och studenter, som i sin tur har höjt den interna 

reliabiliteten. 	   	  	   	  

	   	   	   	   	   	  

4.7	  Validitet	  
	  

Fejes och Thornberg (2015) hävdar att ett begrepp som ofta används för att skildra kvaliteten 

i forskning är validiteten. Begreppet i sig självt refererar till huruvida den forskning och eller 

de metoder som används faktiskt studerar det som avses studeras (Fejes & Thornberg, 2015). 

Validiteten ger väg för huvudsakligen två frågeställningar, som refererar till intern respektive 

extern validitet;  

 

- “Observerar eller mäter vetenskapliga forskare det de faktiskt tror de observerar 

eller mäter?” 
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- “I vilken utsträckning är abstrakta konstruktioner och postulater genererade, 

raffinerade eller testade av vetenskapliga forskare tillämpliga över olika grupper?” 

(LeCompte & Goetz, 1982, s. 43) 

 

Studien har genom en datainsamling närmare de empiriska kategorierna hjälpt forskarna att 

observera och mäta det som avses mätas. Detta tillsammans med en kontinuerlig dataanalys 

och jämförelse för att försäkra kopplingen mellan vetenskapliga teorier och respondentens 

verklighet, förbättras den interna validiteten. Såsom reliabiliteten kan vara en belastning av 

trovärdigheten av den kvalitativa studien kan den interna validiteten vara den kvalitativa 

forskningens styrka (LeCompte & Goetz, 1982). För att försäkra att intervjumallen följer de 

valda teoretiska teman och att frågorna som ställts verkligen besvarar det som avser att 

besvaras, har den ifrågasatts och genomgått ett flertal revideringar. Den har testats innan 

datainsamling och via dialog med kunniga inom kvalitativa intervjuer har den utvecklats och 

framtagits.  

 

Vidare har forskarna antagit en ifrågasättande attityd under hela arbetsprocessen genom 

kontinuerliga dialoger sinsemellan. Dessa dialoger kan betraktas som interna styrmedel för att 

samtliga ska vara synkade i arbetet och analysen av studien. Denna självkontroll, som är en 

ständig exponering av alla faser av arbetet, förbättrar den interna validiteten (LeCompte & 

Goetz, 1982). En faktor som också bör beaktas rörande den interna validiteten är 

trovärdigheten av respondenten. Enligt Dean och Whyte (1958) kan respondenter ljuga, 

utelämna relevanta uppgifter eller förvränga deras påståenden. För att öka respondentens 

trovärdighet kan hjälp fås externt, genom tillfälligt observerande deltagare, men på grund av 

knappa resurser har detta inte varit möjligt. Därav blir det svårt att validera att det som har 

observerats och mätts har varit respondentens verklighet, och därmed blir den interna 

validiteten något lägre. Likt detta bör också trovärdigheten av forskaren ifrågasättas. Vanliga 

mänskliga fallgropar vid kvalitativ forskning beskriver Fejes och Thornberg (2015) som 

dataöverbelastning, fokus på exempel som bekräftar ens egna antaganden och ovilja att ta in 

och beakta data som utmanar. Med denna kännedom har det därför försökts att hålla en 

opartiskhet under hela processen och en avsikt att stoppa datainsamlingen när det uppstår en 

teoretisk mättnad.  

 

På grund av studiens specifika ämnesområde och det faktum att bankers hållbarhetsarbete ter 

sig i en specifik form i jämförelse med andra aktörer, är generalisering till olika grupper 
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svårt. Cronbach (1975) hävdar att forskare strävar efter att samla empiriska generaliseringar 

för att omstrukturera dem till allmänna lagar, och svetsa spridda lagar till sammanhängande 

teori; men att ambitionen är långt ifrån verkligheten. Vidare menar Cronbach (1975) att 

sociala fenomen är alldeles för föränderliga och bundna till dess kontext för att generalisera 

hur som helst. Därav uppmanas läsare att göra en analytisk generalisering, som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver enligt följande: “man gör en välöverlagd bedömning i vad mån 

resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer hända i en annan 

situation” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 312).	   	   	  

	  

4.8	  Etiska	  aspekter	  
	  

Studien har antagit ett deontologiskt synsätt på etik. Detta beskriver Ahrne och Svensson 

(2015) som att “en etisk handling följer en regel eller en plikt” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

28). Vidare läggs prioritet på konfidentialitet och anonymitet i studien, även om det skulle 

innebära att “spridningen av viktig kunskap förhindras” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 29). 

Vidare ger Bryman och Bell (2013) några exempel på etiska principer som omfattar:  

 

● Informationskravet innebär att de personer som är berörda av studien skall 

informeras om undersökningens syfte samt få ta del av information gällande de 

moment som ingår i undersökningen	  

● Samtyckeskravet förklaras som att de personer som ingår i undersökningen skall ha 

vetskapen om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som, om så önskas. 	  

● Konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att data som har samlats in 

med hjälp av personer som har ingått i studien skall behandlas med största möjliga 

konfidentialitet samt att personuppgifter måste förvaras på ett sätt att ingen obehörig 

kan komma åt dessa.	  

● Nyttjandekravet innebär att uppgifter som har samlats in för en studie endast får 

användas för detta ändamål.	  

● Falska förespeglingar förklaras som: “En forskare ska inte ge 

undersökningspersonerna falsk eller vilseledande information om undersökningen.” 	  

(Bryman & Bell, 2013 s. 137). 
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Vid tillfället då första kontakten togs med respondenterna beskrevs studiens ämne för att 

dessa skulle få en överblick över vad de eventuellt skulle ställa upp i för typ av studie. 

Därefter fick respondenterna möjligheten att reflektera och ta ställning till om detta var en 

studie de kunde tänka sig att ställa upp på samt bidra till. Efter respondenternas godkännande 

av medverkan skickades intervjumallen ut där de fick ta del av syftet samt upplägget för 

intervjun, vilket inkluderade både teman och frågor som skulle behandlas. Det lades ett stort 

fokus på att få respondenten att förstå vad studien ämnar uppnå för att inte riskera att få 

studien att framstå som något vad den egentligen inte är, vilket kan få respondenterna att 

känna sig förda bakom ljuset. 

 

Vid intervjutillfället fick respondenten återigen frågan om de ville medverka i 

undersökningen, detta eftersom respondenten nödvändigtvis inte var den person författarna 

tidigare hade haft kontakt med. Det tydliggjordes även att intervjun kunde avbrytas, när som, 

om så önskades. Det klargjordes att allt material som samlas in kommer att hanteras med 

största konfidentialitet och anonymitet och att ingen kommer att få tillgång till materialet 

samt att materialet endast kommer att användas för forskningsändamålet och att det sedan 

kommer att raderas när studien har avslutats. Ljudinspelningar gjordes först efter 

respondenternas godkännande. Detta för att skapa en känsla och atmosfär där respondenterna 

kunde uttrycka sina åsikter utan att känna sig obekväma och hämmade. 

 

I studien har bolagen beskrivits på ett sådant sätt att det ska vara svårt att kunna ta reda på 

deras identitet. I studien förekommer det dock enkla beskrivningar av respondenter som 

ansågs vara viktiga för en analys. FFG och Naturskyddsföreningen har gått med på att vara 

öppna i studien på grund av dess centrala roll på marknaden. Vidare informerades samtliga 

respondenter om att de hade rättigheten att granska det transkriberade materialet i efterhand 

om det så önskades. 

	  

4.9	  Metodkritik	  
	  

Den främsta kritik som kan riktas mot metodvalet gäller huvudsakligen valet av respondenter, 

intervjuarens sätt att formulera frågor eller respondentens förmåga att förstå frågor samt 

risken för ledande frågor av intervjuaren. 
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Empirin är baserad på intervjuer med respondenter som dagligen jobbar med hållbarhet inom 

organisationen. Det beslutades att olika aktörer skulle intervjuas med syftet att skapa en 

översiktlig bild av marknadens åsikter samt inkludera olika synvinklar, för att skapa en 

djupare förståelse. På grund av tidsbrist intervjuades endast ett fåtal respondenter av varje 

aktör. Dessutom intervjuades endast en eller två utvalda personer inom varje organisation. 

Detta innebär att det finns en risk att svaren inte är representativa. Först och främst finns 

risken att den enskilde respondentens svar är personliga och inte är representativ för företaget 

eller organisationen. Sedan finns det även en risk för att just dessa utvalda organisationers 

svar inte är representativa för marknaden. Däremot bedöms det att de intervjuade 

respondenterna har haft en väsentlig position i företaget och en bred kunskap, samt att dessa 

organisationer är några av de mest framträdande organisationerna på marknaden. Detta 

innebär att respondenterna är väl insatta i hållbarhetsfrågor inom banksektorn, vilket i sin tur 

har lett till att detta problem inte har varit tydligt.  

 

Däremot riktas det en viss kritik gällande urvalet av aktören kunder på banksektorn. Det 

uppstod svårigheter att välja ut relevanta respondenter för denna typ av aktör. För att erhålla 

en korrekt och rättvis bild av hållbara banker stod valet mellan att välja att analysera 

“vanliga” konsumenter som har en generell uppfattning om hållbarhetsarbete och 

banksektorn eller konsumenter som har en stor erfarenhet inom dessa områden. Det 

förstnämnda ansågs kunna leda till problemet att konsumenten inte är insatt i ämnet och 

studien riskerar då att erhålla flertal svar som är oväsentliga. Fördelen med den sistnämnda 

respondenten är att dessa konsumenter har en kunskap om vad det råder för problem och kan 

därmed bidra med värdefulla synpunkter och åsikter. Däremot representerar inte dessa 

konsumenter gemene mans kunskaper, vilket måste tas hänsyn till.  

 

Ett annat problem som kan uppstå vid intervjuer är att olika intervjuare kan formulera frågor 

på olika sätt eller att respondenter uppfattar frågor på olika sätt. Detta kan resultera i att det 

uppstår problem gällande jämförelsebarhet mellan de olika respondenternas svar (Bryman & 

Bell, 2013). För att försöka motverka detta problem har en intervjumall skapats med syfte att 

ha neutrala och icke-ledande frågor. Tack vare att intervjuaren haft möjligheten att följa en 

intervjumall har risken reducerats. Dessutom beslutades det att en av forskarna, konsekvent, 

skulle agera som intervjuare för att minska riskerna ytterligare gällande detta problem. Dock 

kvarstår problemet då studien använt sig av intervjuer av semistrukturerad karaktär, där det 
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har skapats utrymme för följdfrågor utan förankring i intervjumallen. Detta kan ha lett till risk 

för ledande frågor och svar från respondenter som är svåra att jämföra med varandra. 

	  

4.10	  Källkritik	  
	  

Studien består av både primär- och sekundärkällor. Sekundärkällorna består främst av 

litteratur och artiklar skrivna av erkända författare. De artiklar som refererats är publicerade i 

erkända vetenskapliga tidskrifter där samtliga är referensgranskade. Enligt Rienecker och 

Jörgensen (2014) är källor som har publicerats på detta sätt mer tillförlitliga eftersom de har 

genomgått en kvalitetsgranskning. I studien förekommer även sekundärkällor som betraktas 

som mindre trovärdiga, i form av: rapporter, hemsidor och andra publicerade dokument 

skrivna av olika organisationer. Forskarna riktar mer kritik mot dessa eftersom det finns en 

medvetenhet om att det kan finnas en bakomliggande agenda. Anledningen till att dessa 

källor har använts beror på att källorna nyligen är publicerade och aktuella för studien och 

därför anses de vara relevanta och pålitliga. För att stärka pålitligheten, för denna typ av 

information, har dessa källor jämförts med andra oberoende källor. Vidare, har denna typ av 

information inte varit de viktigaste komponenterna vid utformandet av analys och slutsats. 
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5.	  Empiri	  

	  

5.1	  Beskrivning	  av	  respondenter	  
	  

5.1.1	  Bank	  1	  

	  

Bank 1 är en nischbank, med hållbarhet som fokus. Vidare har banken inget 

vinstmaximerande syfte. Det är medlemmarna tillsammans som beslutar om bankens 

verksamhet. Banken är i huvudsak för privatpersoner, där en mindre del av kapitalet används 

för att finansiera företag, stiftelser och föreningar. Banken bedriver verksamhet endast i 

Sverige. Vidare spekulerar banken varken i aktier eller derivatinstrument. Bank 1 känner igen 

och tillämpar sig av de olika stegen av aktivitetsgrad som har identifierats och är illustrerade i 

den egenkonstruerade modellen. 

 

5.1.2	  Bank	  2	  

	  

Bank 2 är en fullservicebank för både privat- och företagskunder. Banken erbjuder de flesta 

finansiella tjänster och sparprodukter. Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett tiotal 

sparfonder som ställer högre krav på hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt. Banken 

är främst nordiska på kreditsidan medan den är global på investeringssidan. Banken är ett 

aktiebolag, vilket betyder att det är endast aktieägarna som äger bolaget och har rätten att ta 

en rad beslut av stor vikt för bankens styrning. Bank 3 känner igen och tillämpar sig av de 

olika stegen av aktivitetsgrad som har identifierats och är illustrerade i den egenkonstruerade 

modellen, även om de ibland kan komma i olika steg.	  	  

	  

5.1.3	  Bank	  3	  

	  

Bank 3 är en nischbank och har hållbarhet som fokus. Vidare är det medlemmarna som äger 

banken och det finns inget vinstmaximerande syfte. Majoriteten av finansieringen går till 

företag och en mindre del går till att finansiera privatpersoner. Banken har däremot endast sin 

verksamhet i Sverige. Vidare placerar eller investerar banken ej i värdepapper eller 

instrument. Bank 3 känner igen och tillämpar de olika stegen av aktivitetsgrad som har 
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identifierats och är illustrerade i den egenkonstruerade modellen, bortsett från steg 1. Arbetet 

har sin utgångspunkt i Steg 2 där banken har implementerat egna policys som också tar 

hänsyn till de internationella principerna. Just nu finns huvudsakligen de globala målen längst 

ut till höger i tillämpning och rapportering.  

	  

5.1.4	  Bank	  4	  

	  

Bank 4 är en fullservicebank som erbjuder de flesta finansiella tjänster och sparprodukter. 

Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett fåtal sparfonder som ställer högre krav på 

hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt. Banken är främst en nordisk bank men har 

verksamhet i länder över hela världen. Banken servar privatkunder, företag och institutionella 

organisationer. Banken är ett aktiebolag, vilket betyder att det är endast aktieägarna som äger 

bolaget och har rätten att ta en rad beslut av stor vikt för bankens styrning. Bank 4 känner 

igen och tillämpar sig av de olika stegen av aktivitetsgrad som har identifierats och är 

illustrerade i den egenkonstruerade modellen. 

 

5.1.5	  Bank	  5	  

	  

Bank 5 är främst en nordisk bank men har även mindre verksamhet globalt. Banken är 

dessutom en fullservicebank som erbjuder de flesta finansiella tjänster och sparprodukter. 

Inom hållbarhetsområdet erbjuder banken ett fåtal sparfonder som ställer högre krav på 

hållbarhet och etik än vad banken gör i övrigt. Banken erbjuder service till både privatkunder, 

företag och finansiella institutioner. Banken är ett aktiebolag, vilket betyder att det är endast 

aktieägarna som äger bolaget och har rätten att ta en rad beslut av stor vikt för bankens 

styrning. Respondenten för Bank 5 känner igen sig i de olika stegen av aktivitetsgrad som har 

identifierats och är illustrerade i den egenkonstruerade modellen, även om denne personligen 

inte jobbar efter den, utan det efterföljs på styrelsenivå. 

 
5.1.6	  Fair	  Finance	  Guide	  Sverige	  

	  

Jakob König beskriver sin roll som “alltiallo”; projektledare, researcher, talesperson och 

koordinator för projektet FFG. Vidare beskrivs FFG som en extern oberoende part som 

tillhandahåller webbplatser som kunder och andra intressenter kan använda sig av för att 

jämföra olika bankernas policyn och praxis. Dessa webbplatser rankar och jämför 
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finansinstituts investerings- och finanspolicy på en rad frågor relaterade till styrning, 

övergripande teman och industrier. Dessutom publiceras regelbundet fallstudier om specifika 

ämnen som ämnar bedöma om och hur de finansiella institutionerna tillämpar 

hållbarhetskriterier i deras dagliga praxis. På så sätt kan konsumenterna fatta välgrundade val 

om vilka banker som de vill vara kund åt. Dessutom kan denna information användas för att 

pressa banker för att förbättra sig inom hållbarhetsaspekter och för att påverka 

tillsynsmyndigheterna att utveckla och införa adekvat lagstiftning. 

	  

5.1.7	  Naturskyddsföreningen	  

	  

Nina Waltré jobbar inom en av Naturskyddsföreningens avdelningar som heter Handla 

miljövänligt. Vidare beskrivs Naturskyddsföreningens grund som att det finns ett stort antal 

olika miljöproblem och andra problem för människor i samhället. Dessa vill de påvisa och 

hitta konkreta lösningar till för att bidra till ett bättre samhälle i framtiden. Hela föreningens 

grund är att jobba med miljöförbättringar i samhället. Naturskyddsföreningen jobbar på flera 

olika sätt med många olika frågor men allting syftar i slutändan till att de skall ta hänsyn till 

miljö- och klimataspekter i samhället. De jobbar med politisk påverkan, global påverkan och 

konsumentpåverkan. 

	  

5.1.8	  Konsument	  1	  

	  

Konsument 1 är hållbarhetschef för ett av Sveriges större internationella företag. Detta 

företag är även framröstat av svenska konsumenterna till ett av de mest hållbara varumärkena 

i Sverige. Den tillfrågade har varit aktiv inom hållbarhetsfältet sedan 1992 då denne startade 

som programansvarig för United Nations Environmental Program och blev sedan 

hållbarhetsansvarig för arbetsgruppen för banker och försäkringsbolag 1996. Vidare har 

respondenten erfarenhet inom försäkringsbranschen där denne var med och utvecklade etiska 

fonder. Respondenten har arbetat för det Nordiska rådet för hållbar finans och var 

huvudansvarig för ett projekt med syfte att kartlägga hållbarhet för den finansiella sektorn. 

Efter detta har den tillfrågade haft olika poster inom certifieringsföretag för CSR-

betygssättning. 
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5.1.9	  Konsument	  2	  

	  

Konsument 2 arbetar idag med att säkerställa hållbara leveranskedjor inom den offentliga 

sektorn. Respondenten har flera års erfarenhet inom banksektorn och erfarenheten inom 

hållbarhet ligger främst inom forskning. Slutligen har den tillfrågade varit medförfattare till 

en lärobok som handlar om CSR.	  

	  

5.2	  Hållbarhetsarbete	  
	  

5.2.1	  Banker	  

Bank	   Vad är en hållbar bank? 

1 “En bank som kan bidra till en långsiktig ekonomi, där man inte bygger in 

förväntningar på snabb avkastning. Bankens låntagare kan bli skuldfria inom rimlig 

tid. Banken lånar inte ut till eller placerar pengar i projekt och verksamheter som är 

dåliga för miljö och människa på sikt. En hållbar bank drivs inte av vinstjakt i första 

hand utan prioriterar istället det ekologiska och sociala perspektivet. I [...] fall 

innebär det att banken i sin kreditgivning tar hänsyn till ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Det vill säga, att hänsyn tas till jordens resurser, att inte tjäna 

pengar på medlemmarnas behov av att sätta sig i skuld och att inte tjäna pengar på 

passivt ägande.”  

2 “En hållbar bank är naturligtvis en bank som bidrar till hållbar utveckling på olika 

sätt. Det vi kan uppleva ibland missas är finansiell hållbarhet, där många banker 

kan under perioder vara väldigt risktagande och sen så kommer någon finanskris 

och då tvingas man gå till staten och be om hjälp och stöd för att inte gå i ”putten”.” 

3 “Det [hållbar bank] är en som tar hänsyn till people, planet- and profit aspekterna i 

hela sitt arbete”  

4 “En hållbar bank är en bank som jobbar med långa perspektiv, långa kundrelationer 

och som också har en bra analys och ett bra sätt att jobba med hållbarhetsfrågor”  

5 “[En hållbar bank] är någon som har integrerat det [hållbarhet] i hela sin 

verksamhet” 
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Den mest förekommande definitionen av en hållbar bank innefattade en integration av 

ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter i hela bankens verksamhet. Genom sin 

investerings- och finansieringsverksamhet ska banken ta hänsyn till miljömässig-, social och 

ekonomisk hållbarhet (1, 2, 3). Vidare uppkom det långsiktiga perspektivet i flertal intervjuer 

(1, 4). Bank 1 refererar ekologisk hållbarhet som att ta hänsyn till jordens resurser, social 

hållbarhet inom bankväsendet till att inte tjäna pengar på kundernas behov av att sätta sig i 

skuld och ekonomisk hållbarhet till att inte tjäna pengar på passivt ägande. Det sistnämnda är 

motivet bakom avlägsnandet av sparränta och vinstutdelning till medlemmar. Flertalet 

respondenter påtalade svårigheten med att definiera detta och Bank 2 härrör detta till att 

finanssektorn är med överallt på något sätt. Vidare beskriver respondenten detta som “... en 

fantastisk möjlighet, men också ett jättestort ansvar.” (2). Bank 3 belyser även vikten av att 

hålla en transparens och ett arbete nära kunderna och följa dem både ekonomiskt såväl som 

hållbarhetsmässigt. Bank 5 hävdar att begreppet hållbar bank är i ett utvecklingsförlopp och 

att en hållbar bank för fem år sedan skiljer sig från vad det innebär idag och vad det kommer 

att innebära i framtiden.  

 

Flertalet banker beskriver att motivet att arbeta med hållbarhet grundar sig i en efterfrågan 

från olika intressenter (1, 2, 4, 5). Bank 2 beskriver detta som att: 

 

“Det finns en förväntansbild både bland kunder, våra medarbetare, ägare, samhället i stort, 

och reglerare [...] som jag skulle säga börjar vakna ordentligt.” 

          (Bank 2) 

 

Vidare hävdar Bank 1 att grundmotivet för dem är framtida generationers förutsättningar till 

ett bra liv, och att det finns en oro bland många. Ett motiv är att det genererar ett långsiktigt 

värdeskapande (2, 5) och att det är affärsnytta för dess kunder (4). Bank 5 beskriver det som 

tre delar. Det första är att bankerna bör på lång sikt besitta kompetens inom detta (5). Det 

andra är ett lönsamhetsmotiv då det kan uppkomma svårigheter för både bankerna och för 

kunderna att tjäna pengar i längden utan att ta hänsyn till aspekten (5). Det tredje ligger i 

stoltheten i möjligheten att påverka och främja hållbar utveckling (5). Bank 3 var avvikande i 

den mån att det, för dem, inte uppkommit något motiv för att arbeta med hållbarhet efter 

bankens uppkomst, utan hållbarhet var motivet och inspirationen att starta banken. I Bank 3 

är hållbarhet en del av kärnverksamheten snarare än en sekundär verksamhetsgren. 
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Implementeringen av hållbarhetsaspekten bland respondenterna ter sig olika. I Bank 1 ter det 

sig på så sätt att de inte erbjuder någon sparränta till sina inlånekunder och ingen 

vinstutdelning till dess ägare. De erbjuder ingen rådgivande funktion i finans eller 

skattefrågor och beviljar inga lån till företag som avser att använda dem till skatteplanering 

eller placering i skatteparadis. Vidare arbetar de aktivt med folkbildningsarbete som refererar 

till möten på riksnivå där medlemmar, bankens anställda och inbjudna föreläsare diskuterar 

intressanta teman gällande miljö, solidaritet och ekonomi. Ibland kan dessa vara studiecirklar 

som behandlar banken i sig och varför de väljer bort ränta och vinstutdelning. Ibland rör det 

sig om dialoger om förverkligande av drömmar i ekologisk väg som kan resultera i lån för att 

förverkliga dessa drömmar. Bank 2, 4 och 5 belyser också vikten av utbildning långt ut i 

organisationerna. Bank 2 implementerar hållbarhetsaspekten genom “hård” och “mjuk” 

styrning. Den “hårda” styrningen refererar till framtagning av riktlinjer och styrdokument där 

de utgått efter frågeställningar såsom “Vad är utmaningarna världen står inför och hur 

påverkar det banken?”. Dessa resulterar sedan i policys baserade på vad hållbarhet betyder 

för banken (2). Den “mjuka” styrningen refererar till bankens kultur och medarbetare, där de 

arbetar mycket med internutbildning. Respondenten hävdar att de kommer bara så långt med 

den “hårda” styrningen och att organisationen måste medvetenhetsgöras för att det skall 

hända någonting. Detta inkluderar hur budskapet ska spridas internt, hur de får upp det på 

agendan och hur de övertygar folk om vikten av hållbar utveckling. Bank 4 siktar på att få ut 

hållbarhetstänket så långt ut i organisationen som möjligt. 

 

“Det bästa som kan hända mig och min kollega [hållbarhetsansvariga] är att vi blir 

arbetslösa. Då är hållbarhetsfrågorna integrerade i vår verksamhet på rätt sätt och det tas 

hand om i affärsverksamheten.” 

          (Bank 4) 

 

Bank 5 skalar ner implementeringen av hållbarhet till tre områden. Det första är att få in det i 

erbjudandet, där investering och finansiering faller in. Det andra är att integrera hållbarhet in i 

processer, styrning, affärsutveckling, uppföljning och KPI:er. Det tredje är att öka 

kompetensen och engagemanget hos medarbetarna. Respondenten hävdar att 

implementeringen av hållbarhet i investeringsdelen började för drygt tio år sedan och att där 

har de kommit relativt långt. Därför har fokus legat på andra delar som historiskt sett släpat 

efter, såsom inom bankers finansieringsverksamhet. Vidare anser respondenten att banker 
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inte ska vara blyga på att tjäna pengar på hållbarhet, då det är först då det kan bli så bra som 

möjligt. Respondenter fortsätter “välgörenhet i all ära, men vi tror att när man får in det i 

verksamheten på riktigt, det är då det börjar få effekt.”. Bank 3 försöker skapa sig en bild av 

lånekunders verksamhet innan de beviljar ett lån. De tittar då på people, planet och profit-

aspekterna på en gång, och om ekonomin är i ordning, men det sociala och det som är i 

relation till planeten inte är hållbart - då är det ointressant för dem att finansiera. Är det ett 

projekt som inte faller under temat hållbar utveckling på något sätt, ser Bank 3 inte det som 

deras uppgift att finansiera.  

 

Bank 5 har fyra prioriteringsområden; hållbar finansiering, hållbar investering, 

entreprenörskap och innovation och proaktiv rådgivning. Investeringsprocessen är integrerad 

i hela banken och 2008 skrev de på PRI. Respondenten belyser svårigheten med att integrera 

hållbarhet i finansieringsverksamheten, då den länge genomsyrats av tradition. Detta 

beskriver respondenten som “att börja om resan igen” och att det handlar om att förändra 

styrningen av den. Arbetet med främjandet av hållbart entreprenörskap och hållbara 

innovationer sker nationellt såväl som internationellt. På den svenska marknaden jobbar Bank 

5 med att rusta entreprenörer, som respondenten beskriver som “morgondagens storföretag”, 

för den framtida transformationen som kommer att ske. Internationellt sett strävar Bank 5 

efter att öka transparensen hos entreprenörer i mindre utvecklade marknader. Målet är att 

pengarna ska slussas på ett “vitt” sätt och att samhället ska främjas av entreprenörskap. Bank 

2 belyser att det i nuläget sker en förflyttning av fokus, både hos banken såväl som 

exempelvis Finansinspektionen; intresset för att integrera hållbarhet i kreditprocessen ökar. 

Respondenten hävdar att den delen av bankers hållbarhetsarbete länge flugit under radarn på 

grund av dess rigorösa regleringar. Vidare belyser respondenten att det är där banker har 

störst påverkan men att det också är svåraste verksamhetsgrenen att förändra. Bank 4 jobbar 

med att titta på till vem och vilka de ger krediter, för vilka ändamål och vad de i 

fondverksamheten investerar i för deras kunders pengar. Vidare håller Bank 4 även koll på 

deras direkta utsläpp såsom flygresor, bilar och sopsortering. Utstickare belyste räntans effekt 

på samhället, som också för den banken (1) var av högsta prioritet. Bank 1 beskrev 

prioriteringen som: 

 

“Att de ekologiska förutsättningarna får sätta ramarna för den ekonomiska aktiviteten i 

samhället. Vid stora investeringsbeslut i samhället leder en förväntad förräntning på pengar 

till att kortsiktiga lösningar vinner över mer långsiktiga och hållbara lösningar.” 
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          (Bank 1) 

 

Respondenten hävdar att genom att lägga in ett förräntningskrav på alla pengar in och ut 

främjas kortsiktiga icke-hållbara lösningar. Med ett lågt förräntningskrav, eller till och med 

ett negativt förräntningskrav visar det sig att det är mer lönsamt att välja långsiktiga hållbara 

alternativ (1).  

 

Exkludering av vissa industrier är förekommande i kriterierna vid investering och 

finansiering (1, 2, 3, 4, 5). Bank 1 lånar inte ut pengar till kärnkraftsindustrin, verksamheter 

rörande fossilenergiproduktion eller utvinning och finansierar inget som bryter mot den 

demokratiska metoden, FN:s kommission, Barnkommissionen eller Humanitärrätten. Bank 2 

och 5 har inte beviljat några krediter till stora kolbolag. Bank 5 har exkluderat kärnvapen, 

klusterbomber, konventionella vapen och kolbolag. Bank 3 beskriver bedömningen vid 

investering och finansiering som en integrerad process där de väger planet-aspekterna mot 

mänskliga aspekter. Ibland är projekten socialt hållbara men inte riktigt på plats med det 

ekologiska: 

 

“Då kan man inte kräva att allt är perfekt, utan man måste se till att allting blir lite bättre än 

vad andra gör för att allting blir lite sämre.” 

           (Bank 3) 

 

Bank 5 arbetar både med att inkludera, exkludera och påverka investeringsprojekt. 

Exkludering var mest förekommande tidigare men det är något de helst inte gör längre, utan 

en trend just nu är att gå från exkludering till påverkan (2, 4, 5). Om de skulle exkludera alla 

företag som har någon form av verksamhet som kretsar runt fossila bränslen, skulle 

möjligheten att påverka genom bolagsdialoger försvinna (5). Vidare belyser respondenten att 

ifall de skulle släppa bolagen så skulle en annan bank, som inte tar hänsyn till fossila 

bränslens negativa påverkan på miljön, ta den andelen och förbise dialogarbete. Inom 

finansieringsverksamheten ligger fokus på att titta på hur bolag jobbar med vattenfrågor, 

barnarbete, ursprungsbefolkning och skatt med flera (5). Utöver det står de bakom PRI, 

Montrealkonventionen och The Equator Principles (5). Bank 1 inkluderar verksamheter 

genom ett speciellt lån till företag och privatpersoner som vill göra en miljöförbättrande 

åtgärd. Bank 2 följer PRI inom investeringsverksamheten. Vidare menar respondenten att de 

har lite olika processer inom index- och aktiv förvaltning. Indexförvaltningen har hyllats som 
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den bästa över tid och det finns en stor efterfrågan. Däremot har den svårigheter att hantera 

hållbarhetsfrågor på grund av lågkostnadstryck (2). Där arbetar banken med att försöka ta 

fram hållbara index (2). Inom den aktiva förvaltningen arbetar de med att aktivt välja in bra 

och hållbara bolag och det drivs ett mer trovärdigt dialogarbete (2). Bra dialogarbete 

förekommer också inom indexförvaltningen, men det är mer problematiskt och har mindre 

effekt på grund av att de inte kan hota med att avyttra innehavet (2). Vidare påpekar 

respondenten begränsningen av dialogarbete inom investeringsverksamheten då ens effekt 

beror på storleken av innehavet, och att bankerna kan bli bättre på att gå samman och föra 

dialog med bolaget. Inom finansieringsverksamheten och kreditgivningsprocessen, ser det 

annorlunda ut från fall till fall (2). På grund av dess geografiska avgränsning och att de stora 

krediterna är till en sektor med ganska låga akuta hållbarhetsrisker har de relativt små 

väsentliga hållbarhetsrisker (2). Vid större krediter görs en mer integrerad analys av riktlinjer 

och policys kring olika hållbarhetsfrågor (2).  

 

Att arbeta med hållbarhet medför högre kostnader för bankerna (1, 2, 5). Däremot råder det 

skilda meningar om det har lett till högre avgifter för kunderna. Bank 1 menar att det medför 

högre kostnader då det är personer som arbetar med att göra hållbarhetsredovisningen, men 

att det är en overheadkostnad och att det sprids ut över hela verksamheten och resulterar inte i 

högre avgifter för kunderna. Vidare belyser respondenten svårigheten med detta för dem som 

är en liten bank, då större banker inte är lika påverkade av kostnadsposten på grund av dess 

stordriftsfördelar. Inom Bank 2 får de som arbetar med hållbarhet försvara sitt arbete och 

påvisa värdet för banken, men det finns en hög förståelse för vikten av det och att banken inte 

tar ut högre avgifter på grund av det. Inom fondförvaltning kan en extra screening och extra 

arbete för att säkerhetsställa att bolagen som finns där är extra hållbara innebära att de tar ut 

en högre avgift då de ger en bättre service (2). I Bank 3 återspeglas det inte i högre avgifter, 

utan snarare på räntan. För vårdverksamheter har de en anständig och bra ränta på grund av 

den höga kunskapen om branschen, och att en höjd ränta kan hittas för branscher de inte 

känner lika bra (3). Bank 4 anser att kunderna inte ska behöva betala för dess 

hållbarhetsarbete utan att det är något som de ska få i erbjudandet ändå då det bör 

genomsyras i hela organisationen. Bank 5 menar att det kortsiktigt medför högre kostnader, 

men att det är marginellt och att det inte är något som speglas i bankavgifterna.  
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5.2.2	  Granskningsaktörer	  

	  

Enligt Jakob König är målet för FFG att förändra branschen och att få den hållbarare och mer 

ansvarstagande. Verktyget för att göra det är att använda konsumentmakten och genom den få 

genomslag på branschen. Naturskyddsföreningens grund beskrivs av Nina Waltré som “att 

det finns ett stort antal olika miljöproblem och andra problem för människor i samhället, som 

vi vill påvisa och hitta konkreta lösningar till för att vi skall ha ett bättre samhälle i 

framtiden”. Naturskyddsföreningen är en organisation som har fokus på miljö och är en av 

organisationerna som ställer sig bakom FFG. Jakob beskriver, metaforiskt, FFG:s roll i detta 

enligt följande: 

 

“Om man tänker sig en stor friidrottsarena, där kunderna sitter på läktarna och bankerna är 

nere och tävlar, men lyset är släckt och så har det varit länge, men FFG tänder lyset. För det 

första ser bankerna “där är tävlingsbanan”, för de har irrat runt i mörkret innan. [...] “Oj, de 

hejar, där är våra kunder och de tittar på oss - då är det bäst att börja springa”. 

(Jakob König, Fair Finance Guide) 

 

Jakob beskriver FFG som ett påverkansinitiativ och inte som en exakt guide för hur banker är 

i verkligheten. Genom deras modell försöker de pusha, trigga och uppmuntra bankerna att 

förbättra sig och det med legitimitet från deras kunder. De tar debatterna med bankerna som 

kunderna tidigare kan ha blivit bortdribblade från av bankerna. Enligt Jakob avser FFG också 

att underlätta för civilsamhället; organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter och 

miljöfrågor, då de också länge blivit “bortdribblade” och saknat kompetens inom 

finansområdet. Naturskyddsföreningen arbetar med konsumentpåverkan genom deras 

miljömärkning, som är ett sätt att guida konsumenter till de bästa valen som finns på 

marknaden just nu. Enligt Nina Waltré är miljömärkningen det som är möjligt just nu, men 

att de i framtiden vill uppnå något mycket mer. Jakob belyser vikten av att få med 

finanssektorn på hållbarhetståget då dessa sitter på “toppen och styr och sätter ramarna för 

resten av näringslivet och samhället med vad de väljer att finansiera och investera i”. Vidare 

menar respondenten att det länge stått stilla då det inte funnits någon anledning varken för 

den som är dålig att bättra sig eller för den som är bra att vilja ligga i framkant och bli ännu 

bättre. Detta på grund av svårigheten att se skillnad på dess hållbarhetsarbete. Jakob beskriver 
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det faktum att branschen inte kommit längre som ett “marknadsmisslyckande”, då det finns 

en efterfrågan i Sverige.  

  

Nina beskriver en bank som en tjänstesektor, och därav är det genom sina tjänster de kan bli 

hållbarare. Detta genom att stödja företag och projekt som jobbar för att minimera skadlig 

miljöpåverkan genom sina investeringar och utlåning. Jakob tar upp exempel på hållbara 

banker såsom Ekobanken och Triodos som är världens största alternativa bank som har 

nischat sig på att bara stödja hållbara verksamheter, företag och projekt. Enligt Jakob är en 

hållbar banks primära fokus inte återvinning av papper eller att de dricker fair-trade kaffe. 

För att en bank ska vara hållbar bör den ha en översikt var pengarna går, vilka verksamheter 

de stödjer, hur de styr bolag de investerat i och vad de ställer för krav. Dessa är aspekterna 

FFG kollar på i deras bedömning. 99 procent av bedömningarna sker på den finansiella 

verksamheten och 1 procent på direkta utsläpp såsom resor. Vidare belyser han vikten av att 

det organisatoriskt integreras överallt och att det inte endast är mindre enheter som jobbar 

med hållbarhetsfrågor. Detta är något som bankerna håller med om men professionalisering 

av detta går inte tillräckligt fort. Enligt Jakob bör styrningen ses över genom kontrollsystem 

och belöningssystem så att det får genomslag längst ner i kedjan, då det oftast är där det 

brister. Vidare menar Jakob att en hållbar bank bör ställa sig bakom alla internationella 

principer och uppfylla dem. Jakob hävdar också att det av branschen själv efterlyses bättre 

regelverk. De vill ha bättre spelregler som uppmuntrar till hållbara affärsmodeller och till en 

hållbar finansbransch. Han beskriver det som att det idag råder ojämna spelregler då de som 

går i framkant inte syns tillräckligt mycket vilket gör att andra inte tar sig i kragen. På denna 

front har Jakob och de andra som arbetar med FFG presenterat en del krav och lösningar som 

de tycker politiken bör genomföra där de ser möjligheter att genomdriva 

regelverksförändringar.  

 

Jakob beskriver två granskningsprocesser som går parallellt. Den ena är en årlig 

policygranskning där de kartlägger vad bankerna säger att deras finansiella verksamhet ska 

följa för principer inom en mängd olika hållbarhetsområden, där allt utgår efter 

internationella konventioner. Ju fler bankerna ställer sig bakom, desto fler poäng får dem. 

Information får de genom publika riktlinjer från bankerna. Policygranskningen är bara på 

papper; ord och löften. Den andra granskningsprocessen är stickprov om de följer sina egna 

riktlinjer och de internationella principerna. Dessa fallstudier görs på olika temaområden. 

Jakob belyser svårigheten med att granska allt då banker är kopplade till alla världens 
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problem. Därför är stickproven mycket smala för att verkligen komma ner och fånga essensen 

i vad de gör. Enligt Jakob utför FFG ingen ranking på praktiken utan de godkänns eller 

underkänns utifrån fallstudierna. Vidare berättar Jakob att bankerna underkänns hela tiden 

utifrån vad de säger sig stå bakom. Enligt honom är genomslaget av initiativet inte 

förvånande då finansbranschen generellt sett drivs av tävlingsinriktade människor och att han 

själv under sin tid inom finanssektorn fick tankar såsom “tänk om folk visste om vad som 

försiggår - det här måste komma ut i ljuset - folk kommer gå i taket”. Nina menar att 

Naturskyddsföreningen granskar finanssektorn dels med hjälp av andra med andra och dels 

själva. De är en av organisationerna bakom FFG och utför årliga fallstudier för dess årliga 

granskningsrapporter. En undersökning de gjort själva är ett de utförde i november 2017 på 

olika sparprodukter som finns idag som tar miljöhänsyn. 

 

Både FFG och Naturskyddsföreningen ser avvikande hela tiden från vad banker säger sig stå 

bakom och vad de faktiskt uppfyller. Jakob hävdar att bankerna har otroligt många 

investeringar och lån vilket gör att de exponeras mot en mängd risker som bryter mot deras 

egna riktlinjer. Enligt honom saknar bankerna den rejäla kontrollapparat som krävs för att ha 

kontroll över dem alla. Historiskt sett har bankerna hanterat kontroversiella investeringar som 

kommit ut till offentligheten genom att belysa att de håller en dialog med bolaget och 

försöker påverka, och det har räckt. Projektet FFG gör även granskningar på hur detta 

påtryckningsarbete ser ut, vilket sätter ytterligare tryck på bankerna att göra bättre. Initiativet 

uppmuntrar bankerna att vara engagerade i problemen och inte undvika problemen genom 

exkludering. Vidare belyser han också problematiken med banksekretessen som förhindrar en 

insyn i bankernas finansieringsverksamhet där de har större möjligheter att påverka. 

Investeringarna kan vara relativt små innehav och därav är möjligheten till effektiv påverkan 

mindre än med utlåningen då det oftast handlar om närmare och längre kundrelationer. Att 

släppa efter på banksekretessen är ett av förslagen på nya regelverk från gruppen bakom 

FFG. Nina hänvisar också till FFG:s rapport för att påvisa avvikelser från bankernas riktlinjer 

och vad de uppfyller. Vidare belyser hon även problematiken med att sätta gränser. Under 

föregående år utfördes en undersökning kring investeringar i företag som sysslar med 

skövling av regnskog som i sin tur leder till kränkning av ursprungsbefolkningen i 

Indonesien. Där sker investeringarna inte från en svensk bank, men en svensk bank är 

indirekt ansluten genom att investera i banken som faktiskt investerar i dessa företag. Då är 

frågan vart gränsen går kring transparens och kontroll. 
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5.2.3	  Konsumenter	  

	  

“En hållbar bank är en bank som integrerar social, samhällelig och miljöhänsyn i sin 

kärnverksamhet och agerar ansvarsfullt i deras aktiviteter och bidrar positivt till kunder och 

intressenter bortom räntan” 

          (Konsument 1) 

 

Med kärnverksamhet syftar respondenten till utlåning, investeringar och finansiella tjänster i 

bredare bemärkelse. Med aktiviteter refererar respondenten till personal, platser och deras 

utformade policys. Vidare hävdar respondenten att detta är en bank som fortfarande inte 

existerar. Konsument 2 menar att en hållbar bank betyder olika för olika personer. För någon 

kan det handla om tillgänglighet av banken då det idag stängs ner många bankkontor. Vidare 

menar respondenten att bankens produktval eller tjänsteutbud som kan vara av hållbart slag, 

såsom SRI och etiska investeringar. Hur banken hanterar de interna förutsättningarna såsom 

mångfald, jämlikhet och undvikande av diskriminering kan också vara en hållbarhetsgren. 

Slutligen nämner konsument 2 att en hållbar bank bör vara ekonomiskt hållbar och ha en 

sund ekonomi som väger in sociala och miljömässiga aspekter i både sitt produkt- och 

tjänsteutbud.  

 

“Jag tror att den för närvarande den bästa uppsättningen för en bank eller för en 

finansieringspartner är att banken verkligen tar hållbarhet som ett strategiskt inslag i hjärtat, 

vilket innebär att det måste integreras i produkterna.” 

         (Konsument 1) 

 

Konsument 1 efterfrågar att bankerna presenterar mervärdet som kommer med att just välja 

dem som bank. I mötet med kunden och tillsammans med presentationen av räntan förklaras 

vart pengarna går. Konsument 2 anser att den viktigaste hållbarhetsaspekten och där de 

verkligen kan göra skillnad är inom dess investerings- (projektfinansiering) och 

finansieringsverksamhet. Vidare belyser Konsument 2 dess genomslagskraft inom hållbar 

utveckling om bankerna riktar sina enorma belopp mot hållbarhetsfrågor.  

 

Konsument 1 som privatperson väger in hållbarhetsaspekten vid val av bank. Ur ett 

företagsperspektiv är bilden lite annorlunda, och anledningen till det är att de inte är beroende 
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av banker som finansieringspartner. Hade en bank utfört någon av sina finansiella tjänster till 

företaget hade de ställt etiska krav på dem liksom de behandlar övriga leverantörer. 

Konsument 2 beaktar inte hållbarhet vid val av bank och har haft en och samma bank i största 

delen av dennes liv. Vidare belyser Konsument 2 att denne uppskattar att banken “hoppat på 

hållbarhetståget” och lever därför upp till Konsument 2:s förväntningar.  

	  

5.3	  Informationsasymmetri	  
	  

5.3.1	  Banker	  

	  

Alla banker (1, 2, 3, 4, 5) är eniga om att det råder informationsasymmetrier inom 

banksektorn. Samtliga anser också att därför kan det ifrågasättas om kunderna verkligen är 

medvetna om vad de investerar i för bank gällande kvalitet av hållbarhetsarbete (ifall detta är 

ett kriterium för kunden). Majoriteten av bankerna (1, 3, 4) nämner att det blir svårt för 

kunder att veta vad ett begrepp innebär när ett ord används men att det menas olika med det, 

då begreppet kan tolkas helt olika. Samtidigt menar Bank 2 och 5 att banksektorn är en 

bransch som gillar att använda sig av olika akronymer, förkortningar samt att komplicera 

saker och ting. Vidare hävdar Bank 5 att policys, ramverk och riktlinjer skrivs på ett sätt som 

är förvirrande; det används ett tungt språk som är svårt att ta till sig, vilket gör det svårt för 

kunden. 

  

Flertalet banker (1, 2, 5) hävdar att det är enkelt för kunder att förse sig med information 

gällande sin banks hållbarhetsarbete. Det finns mycket information att tillgå om kunden är 

villig att ta åt sig denna. Bank 1 menar att detta är enkelt för deras kunder, eftersom kunderna 

även är medlemmar men också ägare. Som ägare har de både insyn och möjlighet att besluta 

samt påverka. Bank 1 har också medlemsrevisorer som kunder kan vända sig till för att få 

mer information. Banken hävdar också att i deras kooperativa bank råder det mer insyn för 

kunderna i jämförelse med ett aktiebolag, där endast aktieägarna och medarbetare har insyn i 

bolaget. Bank 2 belyser att det är få kunder som mäktar med all information som finns att 

tillgå samtidigt som intresset inte är alltför högt. Vidare hävdar respondenten att kunderna 

inte riktigt är medvetna om bankernas vikt för hållbar utveckling. Bank 3 kopplar enkelheten 

eller svårigheten till att få tillgång till information gällande bankernas hållbarhetsarbete till 

hur transparent banken är. Att vara transparent innebär att vara öppen för dialog och 
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diskussion kring hur ett hållbarare samhälle skulle kunna se ut. Sedan får kunderna bilda sin 

egen uppfattning om hur hållbar banken egentligen är. Vidare är kunderna i Bank 3 även 

medlemmar och ägare i banken. Bank 4 anser att de själva samt att alla andra banker kan bli 

bättre på att göra det enklare för kunderna att tillgodose sig själva med information gällande 

bankernas hållbarhetsarbete. Respondenten nämner att alla banker har mycket snåriga 

hemsidor och att det är svårt att hitta relevant information. Bank 5 konstaterar att är svårt att 

få ner all information om hållbarhetsarbete skrivet i en rapport. Samtidigt ser olika bolag 

olika på hållbarhetsfrågorna som bidrar till en ökad komplexitet för kunderna. 

  

Fyra av fem banker (1, 2, 3, 5) vill konstatera att deras nivå av transparens gällande 

hållbarhetsarbete är hög i dagsläget, samtidigt som alla banker slår fast vid att det alltid går 

att bli ännu mer transparenta. Återigen belyser Bank 1 och 3 att de är mycket transparenta 

eftersom kunderna även är ägare och därmed får en stor insyn i banken. Bank 2 nämner att de 

inte skriver ner allt de gör gällande hållbarhetsarbetet eftersom ingen kund skulle orka med 

den mängden information. Bank 4 anser att deras egen transparens kan förbättras genom att 

informera om sina processer; vad de gör och vilka överväganden de har, och att detta inte 

handlar om en konkurrensfråga i dagsläget. Vidare anser Bank 5 att deras transparens kan 

förbättras när det gäller helheten och kund-dimensionen, vilket innebär att delge information 

över olika divisioner och vara tydlig med vart den enskilda kundens pengar går. Däremot 

hävdar majoriteten av bankerna (1, 2, 4, 5) att banksekretessen och andra regleringar är en 

tydlig begränsning mot att vara helt transparenta. Detta främst gällande att redovisa sina 

låntagare och finansieringsverksamheten, där bankerna har sin största påverkan. Bank 3 

hävdar att bankverksamheten är mycket reglerad men att det inte har något med 

transparensen att göra. Den begränsning som ger låntagarna anonymitet i en bank avser 

endast en liten del av banksekretessen och kan enkelt förhandlas bort genom ett avtal mellan 

bank och kund. Bank 1 och 3 har i vissa fall avtalat bort denna begränsning och redovisar i 

dagsläget och presenterar därmed sina låntagare.   

 

Samtliga banker har ett gemensamt sätt att förse sina kunder med information innan deras val 

av bank (1, 2, 3, 4, 5). Detta genom deras hållbarhetsrapporter samt via deras respektive 

hemsida. I ett enstaka fall förses kunderna med information via sociala medier (5). Bank 2 

och 5 informerar om att de inte kommunicerar i media, vilket andra banker gör. Enligt 

respondenterna leder det till att de inte kan nå ut till kunderna i samma utsträckning. Bank 5 

menar att eftersom de inte syns så mycket utåt kan det leda till att konkurrenterna får en 



	  

	   	  55 

bättre image av att vara hållbara genom att de syns mer frekvent. Bank 2 och 5 informerar i 

kundmötet via sina rådgivare och sina kontor istället, vilket även Bank 3 och 4 gör. Bank 2 

hävdar att de som bank finns där ute där kunderna finns, vilket gör att de kan de lokala 

marknaderna och känner det lokala näringslivet. De menar att riskbedömningen blir därefter 

för de har mycket bättre koll på sina kunder. Bank 3 hävdar att alla måste jobba intensivt med 

kunderna och följa dessa för att lära känna dem på djupet. Samtidigt menar Bank 2 att 

rådgivarna på de lokala kontoren inte är experter inom hållbarhetsarbetet. De är och skall 

vara generalister, vilket innebär att de skall kunna lite om allt. Bank 4 och 5 anser att de 

fortfarande har mycket att förbättra gällande kompetensutveckling när det kommer till 

rådgivarnas kunskaper inom hållbarhet. Utöver dessa tillvägagångssätt att förse kunderna 

med information förser Bank 1 även sina kunder med en avdelning för medlemsservice som 

svarar på medlemmarnas frågor. De har också lokalavdelningar där medlemmar jobbar ideellt 

för att med att berätta vad banken står för. Slutligen, som nämnts tidigare, driver banken även 

ett folkbildningsarbete. 

	  

5.3.2	  Granskningsaktörer	  

	  

Både Jakob på FFG och Nina på Naturskyddsföreningen anser att det är problematiskt att 

begreppet definieras olika och att det inte finns någon entydig standard för hållbarhet. Jakob 

menar att hållbarhetsarbetet består av flera standarder och konventioner, men består även av 

många gråskalor och egna bedömningar, vilket försvårar för kunderna. Speciellt om bankerna 

inte tar tydliga ställningstaganden i sina policys. Vidare menar Nina att problematiken också 

uppstår på grund av konsumenternas dåliga kunskap om sparprodukter och finansiella 

produkter i överlag. Hon tillägger även att många har dålig kunskap om vad hållbarhet eller 

miljö är. Vidare menar Nina att även om en bank jobbar mycket engagerat med hållbarhet så 

kan de ha svårt att nå ut till kunderna på ett logiskt sätt, eftersom det finns risk att kunderna 

inte bryr sig. 

  

Nina hävdar att bankernas informationsgivning gällande dess hållbarhetsarbete till kunderna 

kan förbättras avsevärt. Samtidigt medger Jakob att han inte är insatt i hur bankerna jobbar 

med informationsgivning, men han tror inte att den är tillräckligt omfattande. Vidare nämner 

Jakob att generellt sett har branschen många problem att hantera i och med att de har otroligt 

många olika investeringar och utlåningar i stora företag. För att ha en överblick över dessa 
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krävs en rejäl kontrollapparat, vilket de i nuläget inte har. Därav exponeras de mot en massa 

risker som bryter mot deras egna riktlinjer. 

  

De största problemen angående informationsgivning enligt Jakob är att de personer som 

kunderna möter inte är tillräckligt kunniga gällande hållbarhetsfrågorna och att det krävs en 

kompetenshöjning hos bankpersonalen. Jakob hävdar också att det inte finns bra finansiell 

rådgivning, för att den inte är oberoende. Den sätter aldrig kundens intresse främst. Den drivs 

istället av ett säljintresse. Historiskt sett har bankerna kommit undan med att inte ge det bästa 

utan att det har uppmärksammats för att det är svårt för kunderna att följa upp och se vad de 

har fått för produkt. Sist men inte minst, uppmärksammar Jakob att bankerna har börjat 

rapportera om de problem som de engagerar sig i. Vidare är Jakob tveksam till om bankerna 

verkligen tar upp det de har misslyckats med. 

  

Utöver detta, menar Nina att det saknas otroligt mycket information på marknaden i 

dagsläget. 

  

”Vi märker som en oberoende granskningsaktör att vi kan inte granska var pengarna går 

någonstans, särskilt i utlåningsverksamhet. Det brukar benämnas att det inte går på grund av 

banksekretessen. Om vi, som försöker sätta och gräva oss in i de här sakerna, inte kan få 

tillgång till sådan information, då kommer inte en vanlig konsument få den informationen 

heller”.  

(Nina Waltré, Naturskyddsföreningen) 

  

Nina menar att banksekretessen måste ses över eftersom bankerna ställer sig bakom denna 

och använder den som en ursäkt. Detta gör det svårt att få tillgång till information. Detta går i 

samma linje med Jakobs tankar om att banksekretessen ställer till problem då det inte går att 

få en tillräcklig insyn. 

	  	  

5.3.3	  Konsumenter	  

	  

Både Konsument 1 och 2 anser att det finns en sanning i att det uppstår 

informationsasymmetrier mellan banker och kunder då hållbarhetsbegreppet är mångtydigt. 

Dock menar Konsument 1 att mångtydigheten med begreppet hållbarhet inte är den främsta 

orsaken till problemet. Konsument 1 menar att problemet istället ligger i att det saknas 
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transparens och att det i praktiken inte finns någon helhetssyn på hållbarhet. Vidare förklarar 

Konsument 1 att om syftet för bankerna är att få grepp om ”vanliga” konsumenter som inte är 

experter inom hållbarhetsområdet då måste bankerna vara konkret och transparent mot dessa 

konsumenter; vad de gör, vart alla pengar går samt vad för påverkan dessa pengar kommer att 

ha på samhället. Även om det är problematiskt att hållbarhetsbegreppet definieras olika så 

upplever Konsument 2 att det går mot en ökad harmonisering av vad som menas med 

begreppet, och att det vilar på tre ben. Konsument 2 menar att det pratas om Global 

Compact’s 10 principer, det pratas om att det skall redovisas enligt GRI, och det pratas också 

om FN:s ramverk för mänskliga rättigheter och företag och OCDE:s riktlinjer för 

multinationella företag. I och med detta har det skapats vissa ramverk som har blivit 

tongivande och därmed har det likriktats. Men i och med likriktningen så är det andra 

aspekter som kan falla bort, som kanske bör vara med enligt Konsument 2. Utifrån detta 

anser Konsument 2 att när det pratas om hållbarhet så pratas det om ungefär samma saker. 

  

Konsument 1 menar att sedan det blev lag på att banker måste hållbarhetsredovisa har det 

blivit lättare för kunder att förse sig med information gällande bankers hållbarhetsarbete. 

Konsument 2 håller med om detta och antyder på att bankerna är duktiga på att 

hållbarhetsredovisa. Däremot hävdar konsument 1 och 2 att det finns brister i 

hållbarhetsredovisningen. Konsument 1 förklarar att texten är mycket tråkig och svår att läsa 

eftersom den är skriven på ett teknokratiskt språk som är svår att förstå. Därför läser ingen 

dessa rapporter. Konsument 2 menar att hållbarhetsredovisningarna är mer som 

reklambroschyrer på grund av att i dessa framgår det inte hur bankerna arbetar. Konsument 2 

nämner att: 

  

”I dessa [Hållbarhetsredovisningarna] väljer man att lyfta fram det som är bra och fungerar 

och kanske inte misslyckanden. Så på det viset är det alltid svårt att veta exakt vad bankerna 

egentligen gör för någonting”. 

(Konsument 2) 

  

Vidare menar Konsument 1 att bankerna inte är tillräckligt konkreta och tydliga med vad de 

gör i den information som tillgodoses. Det är mycket oväsentlig text, och bakom den finstilta 

texten gömmer sig många otäcka saker. 
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Konsument 1 hävdar klart och tydligt att bankerna inte gör tillräckligt för att förse sina 

kunder med information gällande deras hållbarhetsarbete. Enligt Konsument 2 är det svårt att 

avgöra om bankerna gör tillräckligt. Detta eftersom det är svårt att definiera vad som är att 

ses som tillräcklig informationsgivning. Konsument 2 förklarar att det beror på hur mycket 

konsumenten vill sätta sig in i situationen och hur mycket insyn denne vill ha. Men 

Konsument 2 antyder på att en hållbarhetsredovisning, generellt, inte är tillräcklig. Vidare 

förklarar Konsument 2 att bankerna generellt lägger över ett för stort ansvar på konsumenten 

att ta reda på saker och ting själva. 

  

”Det är inte så himla lätt när du köper en fond, en etisk fond, att veta exakt vilka bolag som 

ingår, vad de gör och inte gör, hur säkerställer banken att det är schysst i alla led, vad har de 

för kriterier för att det ska vara en etisk fond?” 

(Konsument 2) 

  

Vidare upplever Konsument 1 banksekretessen som ett hinder. När det kommer till 

banksekretessen menar Konsument 1 att vissa uppgifter måste samhället ha för att se till att 

bankerna inte gör dåliga saker. Då det gäller att öka transparensen så måste banksekretessen 

ses över och eventuellt luckras upp en aning. Konsument 1 menar att detta är idag ett problem 

och något som måste ändras. Som kund vill Konsument 1 veta vad banken är involverad i för 

affärer, om pengarna går till något dåligt och hur de i så fall hanterar det. Så för just denna 

aspekt är banksekretessen ett problem. Vidare nämner konsument 1 att denne inte vill att 

staten skall veta exakt hur mycket pengar varje enskild har på ett sparkonto. Konsument 1 

menar att det behövs en balans av hur mycket banksekretessen skall reglera och hur mycket 

tillsyn på varje enskilds kund denna skall tillåta   

 

Konsument 1 anser att alla banker som marknadsför sig som hållbara idag egentligen inte går 

att beteckna som hållbara. Konsument 1 menar att det är ett av problemen inom finanssektorn 

eftersom denna inte är tillräckligt transparent och bankerna är i en position där de har 

utrymme att göra vad de vill. Enligt konsument 2 är det svårt att avgöra om alla banker 

egentligen kan betecknas som hållbara. Denne menar att det är problematiskt när begreppet 

hållbarhet inte är definierat eller certifierat. Alla kan hävda att de är hållbara utifrån deras 

egen definition. 
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5.4	  Involveringsgrad	  

	  

5.4.1	  Banker	  

	  

Samtliga banker är eniga om att ansvaret är delat mellan banken och kunden när det gäller att 

tillgodose och tillgodogöra sig information gällande bankernas hållbarhetsarbete (1, 2, 3, 4, 

5). Bankerna bör informera på rätt nivå och vara tydliga och transparenta. Kunderna måste ta 

ansvaret att ta till sig och ifrågasätta informationen samt att de måste börja ta mer ansvar i sin 

konsumtion för att påskynda omställningen till hållbarhetsarbete (5). Däremot påpekar Bank 

1 att kunden är ganska svag och är i en utsatt situation och därför bör banken ta ett större 

ansvar. Bank 2 menar att om banken skall ta ett större ansvar så måste kunden börja lita på 

banken. Kunden måste lita på att banken alltid har ett ärligt uppsåt. Vidare, hävdar Bank 1 att 

staten också har ett ansvar, vilket Bank 3 bekräftar. Bank 1 beskriver: 

  

”Det är lätt när hållbarhetsfrågor är inne att banker gärna vill visa sig mer hållbara än vad 

de är, för att få kunder. Då är det en slags marknadsföring, vilket leder till att någon måste 

kolla att det är på riktigt; revisorer eller någon annan kontrollmyndighet.” 

(Bank 1) 

  

Utifrån olika externa oberoende granskningsparter att arbeta så bedöms och betygsätts banker 

utifrån sin hållbarhetspolicy och vilka principer de ställer sig bakom, och faktiskt inte hur de 

uppfyller dessa. När det kommer till frågan om det är kundens ansvar att ta reda på om 

bankerna uppfyller det man lovar eller om det är bankernas ansvar att faktiskt uppfylla det 

man lovar är samtliga banker eniga om att det största ansvaret, om inte hela, ligger på 

bankerna. Bank 1 menar att det beror på hur stor och transparent banken är, men att det 

generellt är svårt för kunderna att sätta sig in i bankernas hållbarhetsarbete. Bank 4 nämner 

att all kommunikation är på mottagarnas villkor. Samtidigt påpekar Bank 3 även att kunderna 

måste ta ett ansvar för att vara informerade om vad banker gör med deras pengar för att 

kunna ställa rätt frågor och för att kunna få bra information. 

	  

	  

	  



	  

	   	  60 

5.4.2	  Granskningsaktörer	  

	  

Både Jakob och Nina anser att både bankerna och kunderna har ett ansvar att tillgodose och 

tillgodogöra sig information gällande bankernas hållbarhetsarbete. Utöver detta menar Jakob 

att även staten måste börja reagera och ta ett ansvar. Både Jakob och Nina menar att kunden 

måste ta ansvar att ta reda på den information som behövs för att kunna göra ett informerat 

val. När det kommer till bankernas ansvar menar Jakob att, oavsett vad kunderna vill, måste 

bankerna följa och respektera internationella konventioner och normer. Nina hävdar att 

bankernas ansvar är att erbjuda valmöjligheter, och att dessa valmöjligheter måste vara 

jämförelsebara. Vidare hävdar Nina att så länge bankens utbud brister i valmöjligheter och 

möjligheten att jämföra dem “... så kan man inte lägga ansvaret på enskild konsument”. 

Detta går i linje med Jakobs tankar om att det kan bli problematiskt om alltför mycket ansvar 

läggs över på enskilda konsumenter. Detta är anledningen till att Jakob ser att det finns ett 

behov av att staten också börjar ta ett ansvar. 

  

Dock, i tillämpningen av policy, riktlinjer och ramverk anser både Jakob och Nina att det 

endast är bankens ansvar att uppfylla det de lovar. Kunderna skall inte behöva ta reda på i 

efterhand om bankerna verkligen har uppfyllt det de har antagit. Jakob menar att detta är 

omöjligt för kunderna. Nina menar att grundtanken är att kunden ska kunna läsa vilka policys 

banker åtar sig och sedan försäkra sig som att banken fullföljer dessa, vilket Jakob också 

bekräftar genom att säga: ”kunden måste kunna lita på vad bankerna säger och att bankerna 

inte ger löften de inte kan hålla”. 

	  

5.4.3	  Kunder	  

	  

Både Konsument 1 och 2 har svårt att se att kunderna har ansvaret när det gäller att 

tillgodogöra sig information gällande bankernas hållbarhetsarbete. Konsument 1 anser att 

kunden inte har något ansvar i detta medan Konsument 2 förklarar att kunden bör ha ett 

allmänintresse. Däremot går Konsument 1 och 2:s åsikter i linje rörande att bankerna bär det 

största ansvaret. Konsument 1 hävdar att bankerna bär allt ansvar tillsammans med staten. 

Vidare förklarar Konsument 1 att det är statens uppgift och ansvar att ranka och betygsätta 

banker enligt en handfull hållbarhetskriterier. Denne menar att om produkter i Europa, till 

exempel energi, skall ha hållbarhetsmärkningar, så skall banker och finanssektorn också ha 
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det. Likväl anser Konsument 2 har att ansvaret också bör fördelas på en annan aktör utöver 

bankerna och kunderna. Konsument 2 hävdar att det måste finnas andra sorters insatser och 

fortsätter: 

  

”Redovisar man enligt GRI förväntar jag mig att den är tredjepartsgranskad av någon 

auktoriserad revisor, att det finns ett kontrollsystem. Men som kund har jag svårt att se att 

jag ska sätta mig in i det.” 

(Konsument 2) 

  

Vidare anser varken Konsument 1 eller 2 att det är kundens ansvar att undersöka om 

bankerna faktiskt uppfyller det de har lovat och de principer de har antagit. Återigen förklarar 

Konsument 1 att ansvaret skall fördelas mellan banken och staten. Detta bekräftas av 

Konsument 2 som menar att det största ansvaret ligger på banken. Samtidigt menar 

Konsument 2 att det är lätt för bankerna att säga att de lever upp till det de lovar. Därför är 

det viktigt att det finns någon som kontrollerar detta, annars är det inte så mycket värt. 

	  

5.5	  Extern	  oberoende	  granskningspart	  

	  

5.5.1	  Banker	  

	  

Samtliga av de tillfrågade bankerna ställer sig positivt till externa oberoende 

granskningsparter (1, 2, 3, 4, 5). Ordet “blåslampa” var förekommande i intervjuerna för att 

beskriva exempelvis FFG (1, 2). Vidare hävdas det att det kommer med en viss problematik 

också. Bank 2 beskriver detta som att: “ man kan anpassa sin organisation för att komma väl 

ut i olika typer av undersökningar”. Bank 1 anpassar sin verksamhet efter FFG:s krav och de 

aspekter de bedömer. Bank 5 beskriver ett liknande fenomen där granskningsparter ibland 

utgår från sina perspektiv av vad som är rätt väg att gå. Vidare drar respondenten ett exempel 

om ett fall där en märkning gått före forskning och tagit negativ ställning till GMO (Genetiskt 

modifierade organismer). Ibland handlar det då om att ta ett medvetet beslut om att komma ut 

dåligt i en ranking för att banken inte håller med granskningsparten om vad som är hållbart i 

deras mening, vilket också är något kunderna sällan informeras om (5). Bank 4 belyser också 

vikten om att de externa oberoende granskningsparterna kan sina saker och att det ligger ett 

ganska stort ansvar på dem att vara välinformerade och pålästa på hur sektorn fungerar. Bank 
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2 beskriver också externa oberoende granskningsparter som “frågebatterier”, där de medför 

ett stort värde och att det blir tydligare om vad bankerna kan förbättra. Bank 5 är i linje med 

detta och menar att dessa organisationer “driver fram arbetet och blir vassare” och att deras 

rapporter används som en benchmark gentemot konkurrenterna. Alla tillfrågade banker 

integrerar eller tar hänsyn till externa oberoende parters granskningar (1, 2, 3, 4, 5). Bank 2 är 

en av dem, men menar att det inte är den enda parametern och fortsätter: “man måste alltid ta 

det till sin egen verksamhet för att vi är ganska olika som bank.”. De ser dem som 

inspirationskällor för att hämta produktidéer eller utvecklingsidéer då de är snabba på att 

snappa upp vad som händer inom banksektorn (2). Bank 4 gör en bedömning av relevansen i 

utfallet och väger in hur mycket information dessa parter har, då respondenten menar att “de 

har inte all information, och kan inte få det heller på grund av banksekretess och andra 

regleringar.”.  

 

Det råder skilda meningar om dessa organisationer ger en rättvis och sann bild av bankernas 

hållbarhetsarbete. Bank 1 och 3 anser att de ger en rättvis bild, medan resterande belyser att 

de inte gör det i alla situationer. Bank 2 menar att de inte lyfter vad de anser är viktigast när 

de bedriver bank, men de belyser punkter som är viktiga. Vidare fortsätter respondenten: 

 

“Jag har svårt att tänka mig att en extremt ohållbar bank skulle kunna få ett högt betyg av 

flera av de här organisationerna - eller att en extremt hållbar bank skulle kunna få väldigt 

lågt betyg av de här organisationerna. Sammanvägt ger det en bra bild över hur man jobbar 

med social och miljömässig hållbarhet.” 

          (Bank 2) 

 

Respondenten fortsätter med att beskriva relationen till bland annat FFG som “en process 

som kännetecknas av samarbete och förståelse.”. Bank 3 som är en nischbank med hållbarhet 

i fokus anser att de kommer ut starkare i rankningar och är skeptiskt till att mer traditionella 

banker kan nå lika långt: 

 

“Jag tror inte att en traditionell bank kan komma hela vägen för att de är så pass 

vinstmaximerande och styrs av regler på börsen och avkastningskrav och så vidare. Så de 

kan aldrig nå så långt i hållbarhetsarbetet för man måste tumma så mycket på 

hållbarhetsarbetet för att få fram ett bra resultat.”  

          (Bank 3) 
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Bank 1 beskriver relationen med exempelvis FFG som öppen. De för kontinuerliga dialoger 

med dem och låter dem lotsa dem fram och anpassa deras policys utifrån vad de anser är bra 

och dåligt.  

 

De tillfrågade bankerna är eniga om att oberoende granskningar kan underlätta för kunderna 

(1, 2, 3, 4, 5). Bank 2 ser det som ett tydliggörande och Bank 3 ser märkningar som ett 

underlättande för kunderna då det är någon annan som utfört granskningen åt dem. Bank 4 

beskriver det som en vägledning av kunderna, men belyser att kunden till slut måste väga 

ihop alla variabler vid val av bank. Bank 5 ser granskningar som en ”pin-pointing” för 

kunderna och underlättar då folk är styrda av sina värderingar. Bank 1 beskriver sin roll och 

tillförande som: 

 

“Genom att lyfta olika perspektiv i hållbarhetsarbetet, och tydliggöra den vetenskapliga 

synen på hållbarhetsfrågor, kan de öka förutsättningarna för kunderna att göra ett seriöst 

val.” 

          (Bank 1) 

5.5.2	  Granskningsaktörer	  

	  

Både Jakob och Nina anser båda att majoriteten av bankerna ställer sig positivt till att bli 

granskade, bedömda och rankade av utomstående granskningsparter. Nina menar att de flesta 

banker ställer sig positivt till detta eftersom de anser att dessa granskningar kan användas 

som ett hjälpverktyg. Nina menar att bankernas grund inte är att vara miljöexperter och därför 

är de tacksamma över att det finns någon som guidar dem i vardagen. Nina förklarar att 

granskningar hjälper bankerna att bli medvetna om och förstå vilka policys de kan anta, på 

vilket sätt det gör nytta och att de leder till ett bättre uppföljningsarbete internt. Samtidigt 

menar Jakob att vissa banker, till en början, har ställt sig negativa till dessa granskningar 

eftersom det är en krävande metod. Bankerna blir kritiserade utifrån sina riktlinjer och det är 

de inte vana med. I efterhand så har de insett att det är en möjlighet att förbättras. Jakob och 

Nina är båda tydliga med att dessa granskningar tas på allvar av bankerna och att de tar 

hänsyn till dessa i deras fortsatta hållbarhetsarbete. Nina förklarar att bankerna idag anställer 

folk som jobbar med hållbarhetsfrågor på ett helt annat sätt än förut. Jakob menar att det 

framför allt börjar synas genom att bankerna nu börjar ta fram tydliga policys och riktlinjer. 
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De båda tillfrågade representanterna för de olika organisationerna är också eniga om att 

kunder och konsumenter är positiva till att bankerna granskas. Jakob hävdar att det har 

funnits en stor efterfrågan på just detta. Nina menar att konsumenterna har saknat ett enkelt 

verktyg där de kan jämföra banker samt kommunicera med sin bank på ett enkelt sätt och 

därmed kunna ställa sin bank till svars. Hon menar att nu erbjuds detta genom initiativet FFG. 

Enligt Jakob kan externa oberoende granskningsparter underlätta för kunder vid val av bank 

genom att ge vägledning; kunderna blir medvetna om deras konsumentmakt. Sedan nämner 

Jakob att oberoende miljöorganisationer kan bidra med en märkning som, till viss del, 

fungerar som en garanti för kvalitet. Vidare hävdar Jakob att granskning sätter 

hållbarhetsfrågorna mer på agendan internt hos bankerna som följd av en ökad press från 

kunderna. Första steget är då att få bankerna att hålla vad de lovar, eftersom det har varit 

något slags gap mellan vad de säger och vad de gör. Utöver detta menar Nina att deras 

granskningar kan underlätta för kunder genom att de erbjuder granskningar som ger kunden 

möjlighet att ta ställning samt se vad bankerna faktiskt gör. De erbjuder information som är 

svår att få tag i annars. 

  

Även om kunder och majoriteten av alla banker ställer sig positivt till att bli granskade så är 

det långt ifrån alla som anser att de får en sann och rättvis spegling av deras hållbarhetsarbete 

som en helhet. Detta belyses både av Jakob och Nina. Jakob förklarar att det inte är en perfekt 

metod och att bankerna inte alltid är ense med alla bedömningar. Bankerna anser inte att 

granskningen fångar upp allt bra de gör. Vidare tydliggör Jakob att de inte kan granska allt 

systematiskt, vilket gör att de måste göra fallstudier. Han medger att det inte är en perfekt 

metod men säger att det inte finns något bättre sätt i dagsläget. De är egentligen inte en exakt 

guide för hur banker är i verkligheten utan utgår endast ifrån en modell. Samtidigt menar 

Nina att Naturskyddsföreningen främst granskar miljödelen, och inte alla olika 

hållbarhetsaspekter. Vidare menar hon att det är en fråga om resurser. I dagsläget är det svårt 

att driva hållbarhetsfrågorna till den grad de vill eftersom de inte har resurser till detta. Sist 

men inte minst, nämner Nina att lagarna måste ses över, med banksekretessen som exempel. 

Hon menar att: 

  

”Vi kan försöka granska så mycket vi vill men vi får inte informationen och då kan vi inte 

heller förmedla den till de som behöver förstå den. Sen finns det mycket som vi kan göra 

om vi skulle få mer insyn i allting. Då kanske vi kan underlätta och vara en mellanhand 
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till att förmedla kunskap på ett smartare sätt. För varenda person kommer inte kunna ta 

in all information som finns.” 

                                                                                       (Nina Waltré, Naturskyddsföreningen) 

	  

5.5.3	  Konsumenter	  

	  

När det kommer till externa granskningsparter som granskar, bedömer och rankar bankerna 

utifrån sitt hållbarhetsarbete så är både Konsument 1 och 2 kritiska. Konsument 1 förklarar 

att det finns två olika grupper av externa granskningsaktörer. Dels finns det icke-statliga 

organisationer som försöker vara oberoende och göra sitt yttersta för att få en bättre insyn i 

banksektorn. Konsument 1 menar att dessa anses som ganska trovärdiga och pålitliga. Inte 

alltid, men i överlag. Sedan finns det externa granskningsaktörer som inte alls är oberoende 

och då är det problematiskt. Svårigheten att avgöra vilka av dessa granskningsaktörer som 

verkligen är oberoende är svårt och är anledningen till att Konsument 1 ställer sig kritiskt mot 

dessa. Utifrån detta anser Konsument 1 att det vore rimligare med en statlig auktoritet som 

verkligen är oberoende. Konsument 2 är kritiska till dessa granskningsaktörer eftersom det 

kanske ges en ”skimär” av att det granskas och att det görs jämförbart men att så inte alltid är 

fallet. Vidare belyser respondenten att det är svårt att säga vad dessa granskningar ger för 

konsekvenser. Enligt Konsument 2 får dessa organisationer ett ganska stort genomslag på 

marknaden. De påverkar hur människor agerar utifrån de här rankingarna, och då är det 

viktigt att konsumenter verkligen förstår vad rankingarna säger och vad de inte säger. 

Konsument 2 anser att dessa granskningsaktörer ger en sann och rättvis bild av bankernas 

hållbarhetsarbete utifrån deras parametrar som de har satt upp och mäter utifrån. Konsument 

2 tydliggör att dessa organisationer då måste vara transparenta gällande dessa parametrar och 

föra en diskussion om dessa för att göra konsumenter medvetna. 

  

Enligt Konsument 2 kan granskningsaktörerna underlätta för kunderna vid valet av bank. I 

alla fall till en viss mån. Konsument 2 menar att dessa organisationer kan underlätta genom 

att ranka och tydliggöra vilket alternativ som kommer högst upp på en lista. Dock tydliggör 

Konsument 2 att dessa rankingar är en förenkling av verkligheten och att det är viktigt att 

sätta sig in i varför vissa banker kommer långt ner och varför vissa kanske inte ens är med på 

rankinglistan. Samtidigt anser Konsument 2 att teoretiskt sett så skulle dessa 

granskningsaktörer underlätta för kunderna, men av praktisk erfarenhet hävdar denne att det 
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ofta finns en politisk agenda bakom dessa organisationer, vilken får en att undra hur 

tillförlitligt det verkligen är. Konsument 1 klargör att det måste bli mer trovärdigt om dessa 

organisationer skall vara behjälpliga för kunderna. Konsument 1 förklarar att denna 

trovärdighet kommer med transparens och öppenhet om hur de jobbar och bedömer bankerna 

för att kunderna skall få en helhetsbild. Däremot anser både Konsument 1 och 2 att dessa 

organisationer kan användas som ett verktyg för att minska informationsasymmetrin. 

Konsument 1 nämner att det kan underlätta för konsumenter att fatta beslut och fånga upp 

konsumenters intresse för att undersöka vidare. För att detta skall fungera anser Konsument 1 

att granskningarna måste ha ett vetenskapligt tillvägagångssätt och så småningom en statlig 

reglering. Konsument 1 menar att granskningsaktörerna annars kan utnyttja den position de 

har på marknaden i form av politisk- och ekonomisk agenda.	  	  

	  

5.6	  Lemonsproblematik	  
	  

5.6.1	  Banker	  

	  

De olika bankerna är inte eniga om att det råder en lemonsproblematik på banksektorn. 

Speciellt inte för bankverksamheten som helhet. Däremot finns det tendenser till detta inom 

specifika verksamheter. Endast Bank 3 säger sig uppleva detta problem i dagsläget för banker 

i överlag. Bank 3 nämner: ”att på produkter man kan särskilja kvalitet så är människor 

kanske beredda att betala lite mer för produkter som har en högre kvalitetsstämpel. Detta 

existerar inte i finanssektorn”.  Detta motsägs i förhållande till vad resterande banker (1, 2, 4, 

5) säger, vilket är att denna problematik inte existerar. Bank 2 och 4 hävdar att denna 

problematik inte existerar i dagsläget på grund av att bankerna ännu inte har börjat föra över 

kostnader för hållbarhet på kunderna. Samtidigt menar Bank 1 att deras kunder, som också är 

ägare, har en sådan insyn att de är medvetna om vad för kvalitet banken levererar på sitt 

hållbarhetsarbete. Även om Bank 2 och 5 inte upplever denna problematik för bankerna i sin 

helhet så belyser de att det finns tendenser av denna problematik när det kommer till utbudet 

av fonder. Bank 2 tydliggör att det finns en prispress för aktiva fonder för att kunna 

konkurrera med indexfonderna. Indexfonderna som är en lågprisprodukt tar marknadsandelar 

från de aktiva fonderna som arbetar mer med hållbarhetsfrågor. 
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Bank 1 och 3 anser att det finns banker som försöker utnyttja det mångtydiga 

hållbarhetsbegreppet för en ekonomisk vinning. Bank 1 och 3 hävdar att: 

 

”Inom varje bank finns det folk som arbetar seriöst med hållbarhetsfrågor och de får alltid 

stångas med intressenter i banken som prioriterar hög avkastning framför 

hållbarhetssatsningar. Sedan några år tillbaka har det blivit inne att vara bra på hållbarhet, 

men det är fortfarande en inre kamp i varje bank. Man måste balansera avkastning mot 

hållbarhet, och då kan det vara lockande att låta marknadsföringen ge sken av att hållbarhet 

prioriteras även om det inte är så.” 

(Bank 1) 

  

Bank 3 anser att etiska fonder som försöker erbjuda hållbara alternativ blir hårt granskade och 

så fort det upptäcks att något inte är etiskt i dessa fonder så blir det ett stort skriveri i pressen, 

vilket gör att folk väljer andra fonder som är billiga istället. Bank 3 menar att: 

 

 “Etiska fonder har funnits ganska länge, men det är ju aldrig så att de fonder som inte utger 

sig att vara etiska blir lika hårt granskade som de som utger sig att vara etiska. Sedan hittar 

man lite av någonting i de etiska fonderna och så blir det ett väldigt skriveri runt dem och 

sedan vill inte folk ha dem för att de inte var bra. “ 

(Bank 3) 

 

Vidare menar Bank 3 att lemonsproblematiken finns överlag men att de inte har märkt av 

denna just inom hållbarhetsarbetet. Däremot tror de att denna problematik kommer att uppstå 

för hållbarhet också. Även om Bank 2 inte upplever det som att banker försöker utnyttja 

denna problematik för ekonomisk vinning så anser de att vissa konkurrenter ibland gör starka 

uttalanden gällande marknadsföring, vilka inte är sanna eller är helt orealistiska att de kan 

leva upp till. 

  

Samtliga banker försöker att motverka eller förebygga lemonsproblematiken genom 

kommunikation, öppenhet och tydlighet gentemot sina kunder. Alla banker nämner att de 

försöker bygga en medvetenhet bland kunderna gällande kvaliteten hos deras produkter, i 

förhållande till konkurrenternas. Vidare anser ingen av bankerna att en extern oberoende 

granskningspart kan förhindra denna problematik, men de anser däremot att dessa 

organisationer kan hjälpa till att motverka. Majoriteten av bankerna (1, 2, 3) förklarar att 
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detta kan motverkas genom att bankerna granskas och att de ger produkterna en viss 

märkning och certifiering för att ge en garanti, och därmed underlätta för kunderna. Bank 4 

menar att dessa granskningsparter kan sortera upp information och tydliggöra och förenkla 

budskapet. Svårigheten ligger dock i att få kunderna villiga att lyssna och ta till sig 

information. Bank 5 anser att dessa granskningsparter kan underlätta om de har en stor 

genomslagskraft på marknaden och då genom att kommunicera med kunderna. 

	  

5.6.2	  Granskningsaktörer	  

	  

Varken Jakob eller Nina tror att lemonsproblematiken är ett problem i dagsläget. De tydliggör 

att det är ingenting de har upplevt. Jakob förklarar att det beror på att konsumenter är i 

underläge och kan inte göra informerade val. Han menar att om det hade det varit perfekt 

konkurrens, och allting var prissatt på en rimligt låg nivå så att avgiften går upp lite, då hade 

det varit möjligt. I dag kan marknadsaktörer av olika slag sälja dyra produkter utan att folk 

upptäcker det. Nina tror inte att detta är en problematik eftersom hon inte tror att det är något 

problem att hitta kunder om bankerna utvecklar produkter som tar hänsyn till 

hållbarhetsaspekterna. Nina nämner: 

  

”Jag tror att det är många kunder som vill ha de här frågorna och vill ha de här 

produkterna. De [bankerna] som faktiskt tar hänsyn till detta och lyckas kommunicera det 

bra, har en stark fördel mot de som inte gör någonting. Jag tror snarare att de som inte gör 

någonting alls riskerar att hamna långt efter.” 

(Nina Waltré, Naturskyddsföreningen) 

  

Då det kommer till ställningstagandet om det finns banker som försöker utnyttja det 

mångtydiga hållbarhetsbegreppet för en ekonomisk vinning så råder det olika åsikter. Jakob 

menar att det finns en tendens till grönmålning på grund av att banker inte uppfyller allt de 

lovar. Han menar att det finns tendenser av att produkter säljs lite dyrare utan att det riktigt 

håller till den nivå som spararna förväntar sig att de betalar för. Detta menar Jakob har 

uppmärksammats i deras granskningar. Jakob nämner att ”bankbashing” har varit populärt 

under en lång tid, också rättvist, för att de har tjänat ganska bra med pengar på sina kunder 

och utnyttjat deras underläge. Detta går ej i linje med Ninas tankar. Nina menar att bankerna 

hittills har varit ganska försiktiga. De har inte vågat göra några stora uttalanden om att de gör 
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någonting när de inte riktigt gör det. Vidare menar hon att de som ligger i framkant faktiskt 

gör lite mer än andra, så detta har inte varit en jättestor problematik ännu. 

  

Jakob och Nina är eniga om att externa oberoende granskningsparter kan motverka att banker 

utnyttjar den mångtydiga begreppsdefinitionen samt lemonsproblematiken, men Jakob 

nämner att de inte kan förhindra denna helt och hållet. Jakob menar att FFG fungerar som en 

blåslampa och bankerna vet inte inom vilket område de blir granskade. Så om de inte har en 

bred koll så tar bankerna en stor risk. Däremot har tyvärr inte FFG möjligheten att gå ner på 

produktnivå och därför blir inte granskningarna så djupa som de önskar. Nina tydliggör att 

denna problematik kan motverkas genom att saker och ting görs jämförbart. Både 

information och aktörer skall vara jämförbara. De skall kunna jämföras på samma premisser. 

 
5.6.3	  Konsumenter	  

	  

Konsument 1 och 2 är eniga om att det är svårt att särskilja olika bankers kvalitet när det 

kommer till dess hållbarhetsarbete. Konsument 2 belyser att i och med att de flesta finansiella 

instituts produkter är likartade så blir det svårt att differentiera sig på att just bara fokusera på 

bara någon slags hållbarhetsaspekt, och därmed är det svårt för kunder att avgöra. Risken är 

då att kunderna väljer det med lägst pris. 

  

Både Konsument 1 och 2 är verksamma inom branschen för både bank och hållbarhet och 

medger att detta är en fördel. De båda förklarar att de har en större medvetenhet och vet vad 

de skall titta efter för att kunna särskilja olika produkter. Vidare förklarar Konsument 1 att: 

  

”Det är svårare för en ”vanlig” konsument som inte är lika insatt och har samma insyn att 

särskilja kvalitet. Detta leder till att alla alternativ låter lika bra och det är svårt att avgöra 

vilket alternativ som är det bättre. Banker kan då marknadsföra sig som bättre än vad de 

egentligen är.” 

(Konsument 1) 

  

När det kommer till frågan om huruvida dessa konsumenter anser att det finns banker som 

utnyttjar det mångtydiga hållbarhetsbegreppet samt lemonsproblematiken för ekonomisk 

vinning, så anser Konsument 1 att det utan tvekan förekommer medan Konsument 2 är lite 

mer osäker till detta. Konsument 1 menar att det egentligen inte är grönmålning då banker 
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faktiskt gör något, även om det är väldigt lite och långt ifrån vad de lovar. De börjar till 

exempel att marknadsföra det som egentligen är underförstått att de gör bara för att få 

bekräftelse (1). Detta går i linje med de tankar som konsument 2 besitter om att det råder en 

slags “blåmålning” istället för grönmålning. Konsument 2 menar att det var många som skrev 

på olika principer som de skulle följa och leva upp till, vilket de i verkligheten inte gjorde 

fullt ut. Vidare förklarar Konsument 2 att även om det är osäker om banker faktiskt utnyttjar 

problematiken för ekonomisk vinning så hävdar denne att det alltid har funnits incidenter 

med banker som har utgett sig för att vara hållbara, men att de i vissa verksamheter inte alls 

är hållbara.  

  

Om det finns banker som försöker utnyttja det mångtydiga hållbarhetsbegreppet samt 

lemonsproblematiken för ekonomisk vinning, så anser varken Konsument 1 eller 2 att externa 

oberoende granskningsparter kan förhindra detta. Konsument 1 menar att detta är ett 

affärsbeslut, vilket gör att granskningsparterna inte kan förhindra problematiken. Frågan är 

om ett företag verkligen vill ta hållbarhet till kärnan i sin verksamhet. Bankernas roll är att 

låna ut och investera pengar för att få en hög avkastning. Detta är grundtanken och om det 

bara ses det på det här sättet förloras grunden för hela hållbarhetsaspekten (1). Samtidigt 

förklarar Konsument 2 att om “schyssta” förhållanden eftersträvas så är inte frivilliga initiativ 

vägen att gå. Respondenten hävdar att det måste skapas regler och att dessa skall granskas av 

någon lagstiftning. Konsument 2 anser att en frivillig granskningsorganisation inte kan 

reglera marknaden på det viset som en statlig reglering kan och nämner att det måste finnas 

någon basnivå att förhålla sig till. Vidare menar respondenten att mer regelverk både 

underlättar för bankerna och kunderna.   
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6.	  Analys	  
	  

6.1	  Vad	  menas	  med	  en	  hållbar	  bank?	  
	  

Bankernas sätt att implementera hållbarhetsaspekten i sina verksamheter ter sig mycket olika, 

vilket liknar Gallies (1956) “Essentially Contested Concept”. Enligt Bank 5 är begreppet 

hållbar bank något som kontinuerligt ifrågasätts och begreppet är i ett utvecklingsförlopp. 

Hållbarhet för banksektorn har ingen gemensam grund och därav bildar varje enskild bank 

sin egen ståndpunkt och tolkning av begreppet. En bank har valt att inte betala ut sparränta 

eller vinstutdelning då en gren av deras tolkning av begreppet är att inte tjäna pengar på 

kundernas behov att sätta sig i skuld eller att inte tjäna pengar på passivt ägande (1). En 

annan väljer att fokusera på finansiell hållbarhet och minimering av onödigt risktagande (2). 

Bank 3 väger in people-, planet- och profit aspekter i alla sina beslut. Detta går i linje med 

ESG-aspekterna; miljömässigt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och ekonomiskt 

ansvarstagande. Detta går i linje med vad som framkom i en undersökning utförd av 

Finansinspektionen, där ESG-aspekterna var mest förekommande. Bank 4 och 5 hävdar att en 

bank inte är hållbar förrän det fullkomligt integrerats i hela verksamheten. Enligt Jakob måste 

hållbarhet organisatoriskt integreras i hela verksamheten för att en bank ska kunna anses som 

hållbar och inte endast utföras av mindre satellitenheter. Detta förhöjer frågan: kan en bank 

med särskild personal för hållbarhetsfrågor anses som hållbar? De tillfrågade 

konsumenterna belyser också vikten av en integration av hållbarhetsfrågor i hela bankens 

verksamhet. Konsument 1 hävdar att en hållbar bank bör ha tagit det som ett strategiskt inslag 

i hjärtat av verksamheten och att aspekten ska vara ständigt närvarande i mötet med kunden. 

Därav kan det betyda att banker där motivet att arbeta med hållbarhetsfrågor uppkommit efter 

bankens uppkomst är i uppförsbacke i jämförelse med banker som haft med det från start.  

 

Hållbarhet inom banker i Sverige grundar sig på tre delar; exkludering, inkludering och 

påverkan. Exkludering sker främst inom investeringsverksamheten men är förekommande i 

finansieringsverksamheten hos vissa banker. Bank 1 lånar inte ut pengar till 

kärnkraftsindustrin, utvinning eller produktion av fossil energi och inget som bryter mot den 

demokratiska metoden, FN:s kommission, Barnkommissionen eller Humanitärrätten. Bank 3 

som likt Bank 1 är en nischbank, exkluderar all verksamhet som inte faller in under social 
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eller miljömässig hållbarhet. Detta även ifall verksamheten godkänns på ekonomiska punkter. 

Bank 5 som är en fullservicebank tittar på hur bolag arbetar med vattenfrågor, barnarbete och 

skatt i sin finansieringsverksamhet. Vidare har Bank 2 och 5 exkluderat större kolbolag i sin 

finansiering. Inom investeringsverksamheten har Bank 5 exkluderat kärnvapen, 

klusterbomber, konventionella vapen och kolbolag. Däremot har både banker, 

granskningsaktörer och konsumenter uppmärksammat att exkludering är något som inte är 

lika aktuellt idag som det en gång var. Idag är proaktivt ägande genom att utföra 

påverkansdialoger med bolag istället det de strävar efter. Därav exkluderas bolag endast när 

verksamheten är kontroversiell och när en påverkansdialog har förts under en längre tid utan 

resultat. Påverkansdialoger sker främst i dagsläget inom investeringsverksamheten. Bank 5 

arbetar med entreprenörer i mindre utvecklade länder för att rusta dem inför framtiden och för 

att entreprenörskap ska gynna samhället. Samtliga fullservicebanker (2, 4, 5) utför 

påverkansdialoger med bolag som kan anses som icke-hållbara och kontroversiella. 

Illustrationen nedan ger en bild av hur exkludering, inkludering och påverkan sker parallellt, 

samtidigt som hållbar utveckling främjas. 

	  

	  
Figur 6: Egenkonstruerad modell (revidering av figur 2) 
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För nischbanker ser det lite annorlunda ut då de exkluderar till den mån att de inte behöver 

utföra påverkansdialoger med bolag som inte faller under den hållbara kategorin. Därav ter 

sig hållbarhet inom dessa banker främst i exkludering och inkludering. Bank 1 inkluderar 

hållbara projekt genom att bevilja ett särskilt lån för den som vill utföra en miljöförbättrande 

åtgärd. Bank 2 och 5 inkluderar genom projektfinansiering i och med att de har skrivit under 

The Equator Principles. På grund av bankernas särskilda positionering och makt att sätta 

ramarna för andra marknadsaktörer förefaller det i ett högre krav på banker än på andra 

aktörer. Där kraven på andra aktörer ter sig i minimering av dess negativa påverkan på 

människa, samhälle och miljö och att sätta press på sin leverantörskedja, tillkommer det 

inkludering för banker. Således handlar hållbarhet inte bara om en minimering av bankers 

negativa påverkan, utan också om att ta vara på dess goda positionering för att främja 

hållbar utveckling. Konsument 2 målar upp vilken genomslagskraft det skulle ha på hållbar 

utveckling ifall banker riktade all dess kapital mot hållbarhetsfrågor.  

 

Bank 5 menar att det är när banker börjar tjäna pengar på hållbarhet som det verkligen börjar 

hända saker. Därför bör banker gå ifrån välgörenhetsaspekten och integrera det i kärnan av 

banken. Bank 1 belyser den inre kampen som pågår i varje bank; hållbarhet kontra 

avkastning. Därav förhöjer det frågan huruvida dagens affärsmodeller bara kan gå så långt 

med hållbarhetsaspekten? Då arbetet med hållbarhet inte ännu gått över på kunden att betala 

inom fullservicebankerna; är hållbarhetsarbetet bara rättfärdigat så länge kostnaderna inte 

överstiger intäkterna? Nischbanker tjänar pengar på hållbara verksamheter, som 

medlemsbanker har de inte samma vinstjakt som aktiebolag. Med detta kommer också frågan 

huruvida kunder är villiga att betala ett högre pris för hållbara produkter. Konsument 1 har 

beaktat hållbarhetsaspekten vid val av bank, men Konsument 2 har inte det.  

 

Flertalet banker belyser vikten av ett långsiktigt perspektiv för att kunna anses som hållbar. 

En hållbar bank enligt Bank 4 är en som jobbar med långsiktiga perspektiv och långsiktiga 

kundrelationer. Bank 1:s åsikter går i linje med detta och enligt dem är en hållbar bank en 

som bidrar till en långsiktig ekonomi. Jakten på snabb avkastning inom banksektorn kan leda 

till en kortsiktighet hos bankerna, vilket leder till att icke-hållbara alternativ vinner över 

hållbara långsiktiga alternativ (1). Likt att ett kortsiktigt tänkande bidrar till icke-hållbara 

lösningar, menar Bank 2 att ett onödigt risktagande inte är att anses som hållbart. Den 

finansiella hållbarheten, som också är att anse att ligga i bankers kärnverksamhet, kan därav 

också behöva vara närvarande i en hållbar bank.  
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Utfrågade banker som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor strävar efter att vara proaktiva 

aktieägare. Likt Scholtens (2006) strategier verkställer banker detta genom att engagera sig i 

dialog för att påverka icke-hållbara verksamheter i rätt riktning, investerar i företag med 

hållbara affärsidéer och avyttrar innehav i icke-hållbara sådana. Scholtens (2006) samt den 

empiriska datan menar att det är i finansieringsverksamheten som bankerna har störst 

inverkan på hållbar utveckling, vilket gör detta till en viktig del. Sammanfattningsvis är en 

hållbar bank en bank som påverkar, inkluderar och exkluderar företag baserat på olika 

hållbarhetskriterier. Vidare ter det sig i olika sidogrenar, såsom långsiktiga perspektiv 

framför snabb avkastning samt en fullkomlig integration av hållbarhetsfrågor i hela bankens 

verksamhet.	  

	  

6.2	  I	  vilken	  utsträckning	  ger	  en	  fri	  tolkning	  av	  begreppet	  hållbarhet	  

bankerna	  utrymme	  att	  agera	  opportunistiskt?	  	  
	  	  

Med utgångspunkt från den insamlade empirin kan det bekräftas att det finns problem 

gällande hållbarhetsbegreppets mångtydighet. Denna problematik grundar sig i att 

definitionen av hållbarhet idag inte är reglerad och att det inte råder konsensus om hur det 

skall tolkas, vilket går i linje med Gallies (1956) förklaring av Essentially Contested 

Concepts. Detta ger upphov till att alla banker implementerar och tolkar det på olika sätt. 

Vidare resulterar detta i informationsasymmetrier mellan bankerna och dess kunder. 

Problematiken försvårar kundens möjlighet att hålla sig fullt informerade och därmed kunna 

särskilja kvaliteten på bankers hållbarhetsarbete. Därmed uppstår ökade 

transaktionskostnader för både banker och kunder på grund av informationsgivning och 

informationssökande. Detta bekräftar utgångspunkten i analysmodellen. 

  

Även om den mångtydiga definitionen av begreppet är grundproblemet på marknaden så kan 

det konstateras att det största problemet egentligen har med transparens att göra. Den 

asymmetriska informationen uppstår på grund av att bankerna inte är tillräckligt tydliga 

gällande deras hållbarhetsarbete samt att kunderna inte får den insyn som krävs. Vidare, 

enligt Simon (1982) är människan begränsat rationell om beslut fattas utan att framtida 

aspekter har analyserats. Enligt Williamson (1975) kan detta bero på att människan inte har 

möjligheten eller kunskap att samla, hantera och bearbeta all information. Då det framgår i 

empirin att kunder inte mäktar med all information som tillgodogörs samt att de inte har 
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möjligheten att bearbeta det komplexa hållbarhetsarbetet bankerna utför så kan det bekräftas 

att kunderna är begränsat rationella i sina beslut. 

  

Utifrån den insamlade datan kan det konstateras att transparensen, informationsasymmetrin 

och komplexiteten hos bankerna skiljer sig åt beroende vad för bank kunderna har att göra 

med. Generellt sett beror dessa aspekter på vad för typ av bank som bedrivs, vad de har för 

grundmotiv med verksamheten, storlek på bank, vad för typer av kunder banken hanterar 

samt om banken är verksam nationellt eller internationellt. Det som är påtagligt är att 

nischbankerna anses vara mer transparenta än de traditionella fullservicebankerna. Detta på 

grund av att dessa ägs av medlemmarna och att det saknas ett vinstmaximerande syfte. De 

erbjuder till största del tjänster till privatpersoner, bedriver verksamheten nationellt samt att 

de inte placerar kapital i värdepapper och derivatinstrument. Överlag är fullservicebanker en 

storbank och därmed ett aktiebolag. De erbjuder tjänster både till privatpersoner och företag 

samt är verksamma i många olika länder. Detta resulterar i en ökad komplexitet som 

försvårar för kunderna att hålla sig fullt informerade. Vidare leder detta till att 

informationsasymmetrin ökar mellan banker och kunder samt att transparensen minskar. 

Detta beror på att bankerna har många problem att hantera i och med att de har många olika 

investeringar och utlåningar i stora företag. För att ha en överblick över dessa krävs då att de 

har kontroll över alla verksamheter och enheter. Detta har de inte i dagsläget. Då bankerna 

själva inte har kontroll över sina egna verksamheter så leder det till att det brister vid 

förmedlandet av information till kunder.  

  

Som tidigare nämndes är bristen på tydlighet från bankernas sida samt kundernas bristfälliga 

möjlighet att få insyn och tillgång till rätt och behjälplig information angående bankernas 

hållbarhetsarbete den största anledningen till att det uppstår informationsasymmetrier. För att 

vara transparent måste bankerna vara konkreta och tydliga mot kunderna. Det vill säga, de 

måste vara konkret och tydlig med vad de gör, vart kundernas pengar går samt vad för 

påverkan dessa pengar kommer att ha på samhället. I och med att policys, ramverk och 

riktlinjer skrivs på ett förvirrande sätt och på ett språk som är svårt att ta till sig så försvårar 

det kundens situation. Dessutom är hållbarhetsredovisningarna mer skrivna som 

reklambroschyrer, istället för en beskrivning om hur bankerna arbetar. Även om bankerna till 

en viss del förklarar vad som tillämpas så finns det brister i tillämpning samt uppföljning och 

rapportering då de nödvändigtvis inte redovisar de åtaganden de har misslyckats med. 
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Bankerna är helt enkelt inte tillräckligt konkreta och tydliga med vad de gör i den information 

som tillgodoses, vilket bekräftar utgångspunkten i analysmodellen.  

 

Vidare anser vissa respondenter att alla bankers hemsidor är snåriga och att det är svårt att 

hitta relevant information. När det kommer till delgivning av information i samband med 

rådgivare så brister det även där. De största problemen angående informationsgivning är att 

de rådgivare som kunderna möter inte är tillräckligt kunniga gällande hållbarhetsfrågorna och 

att det krävs en kompetenshöjning hos bankpersonalen. Den finansiella rådgivningen som 

finns idag är inte tillräckligt bra för att den sätter aldrig kundens intresse främst och allt för 

stort ansvar läggs på kunderna. 

  

Paradoxalt nog anser de flesta bankerna att de håller en hög nivå av transparens gällande 

deras hållbarhetsarbete samtidigt som de själva anser att det alltid kan förbättras. Detta 

stämmer överens med vad andra aktörer på marknaden anser, vilket är att transparensen och 

informationsgivningen inte är tillräcklig och kan förbättras avsevärt. Värt att slå fast vid är att 

vissa banker gör mer än andra när det kommer till informationsgivning. Generellt, för att bli 

mer transparenta behöver bankerna bli bättre på att informera om sina processer; vad de gör 

och vilka överväganden de har gällande hållbarhetsarbetet. Vidare kan transparensen 

förbättras när det gäller helheten, vilket innebär att delge information över olika divisioner 

och vara tydliga med vart den enskilda kundens pengar går eller placeras. Dock framkommer 

det i den insamlade empirin att banksekretessen och andra regleringar är tydliga 

begränsningar när det kommer till att vara transparent som bank. Här råder det dock olika 

meningar mellan bankerna. Majoriteten av bankerna menar till exempel att denna 

begränsning förhindrar dem att redovisa sina låntagare och sin finansieringsverksamhet, där 

bankerna har störst påverkan. Samtidigt hävdar en av bankerna att den begränsning som ger 

låntagarna anonymitet i en bank avser endast en liten del av banksekretessen som enkelt kan 

förhandlas bort, vilket har gjorts av två banker. Baserat på detta går det att diskutera om alla 

banker verkligen gör allt i sin makt för att vara så transparenta de bara kan för sina kunder 

och externa oberoende granskningsaktörer.  

 

Utifrån den insamlade empirin kan det bekräftas att banksekretessen är en begränsning som 

måste ses över. Däremot är den nödvändigtvis inte en begränsning för banker när det gäller 

att redovisa sina låntagare och sin finansieringsverksamhet eftersom denna del i en viss mån 

kan avtalas bort. Dock kan den ses som en begränsning för kunder och granskningsaktörer 
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som inte får den insyn de egentligen kan få tillgång till eftersom banker ställer sig bakom 

banksekretessen och säger att de inte kan göra något åt den i dagsläget. Om inte 

granskningsaktörer, som är “specialister” gällande granskningar av olika bolags 

hållbarhetsarbete, kan få den insyn och få tag i den information som behövs, så är det inte 

troligt att den enskilda kunden kan göra det heller. Oavsett om banksekretessen är en 

begränsning eller ej så måste denna ses över för att kunder skall få den insyn som behövs för 

att kunna avgöra kvaliteten hos bankernas hållbarhetsarbete.  

 

Campbells (2006) teori säger att företag är mer benägna att agera på ett socialt ansvarsfullt 

sätt, ju mer de möter stark statlig reglering och övervakning av oberoende organisationer. I 

dagsläget saknas en statlig reglering och banksekretessen är en tydlig begränsning för 

granskningsorganisationer, då de inte får den insyn de behöver. Utifrån detta kan det 

ifrågasätta om bankerna gör allt i sin makt för att agera socialt ansvarsfullt eller om de 

utnyttjar kundernas utsatta situation och agerar strategiskt för att positionera sig på 

marknaden. Eftersom kunderna inte har den information som bankerna besitter så finns det 

utrymme för bankerna att, eftersom de har mer information, lova saker som inte kommer att 

uppfyllas (Williamson, 1975). 

	  

6.3	  Hur	  kan	  svårigheter	  med	  att	  avgöra	  produkters	  kvalitet	  påverka	  

konkurrensen	  inom	  banksektorn?	  
	  

Enligt Akerlof (1970) uppstår lemonsproblematik som en följd av ett opportunistiskt 

beteende och innebär att kunder inte kan särskilja produkters kvalitet på grund av begränsad 

information. Som tidigare har analyserats går det att diskutera om kunderna verkligen är 

rationella i sina beslut då det framgår i empirin att de inte mäktar med all information som 

tillgodogörs. Dessutom har kunderna inte möjligheten att bearbeta det komplexa 

hållbarhetsarbete som bankerna utför. Vidare finns det ingen statlig reglering på hur ett 

företag skall utföra sitt hållbarhetsarbete samtidigt som de övervakande organisationerna inte 

får den insyn de behöver för att granska utförligt, på grund av banksekretess och andra 

regleringar. Detta öppnar upp för att bankerna kan ta strategiska beslut för egen vinning. 

Kombinationen av att kunderna är begränsat rationella i sina beslut och att det finns utrymme 

för banker att agera opportunistiskt, ger upphov till att det finns en risk att det råder en 

lemonsproblematik på marknaden. Detta kan fastslås. 
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Det råder olika åsikter bland respondenterna huruvida om de upplever att det finns banker 

som försöker utnyttja det mångtydiga hållbarhetsbegreppet för ekonomisk vinning. Baserat 

på empirin framgår det att det finns tendenser av ett opportunistiskt beteende från bankernas 

sida. Det är inte tydligt inom hållbarhetsarbetet ännu, men det börjar växa fram mer och mer. 

Till exempel framgår det att det pågår en inre kamp hos varje bank då de måste prioritera 

hållbarhet eller avkastning. När de måste balansera avkastning mot hållbarhet blir det 

lockande att låta marknadsföringen ge sken av att hållbarhet prioriteras även om det inte är 

så. Vidare finns det synpunkter om att vissa banker ibland gör starka uttalanden gällande 

marknadsföring, vilka inte är sanna eller är helt orealistiska att leva upp till. Det har även 

alltid funnits incidenter med banker som har utgett sig för att vara hållbara, men att det inte 

genomsyrar hela organisationen. Då bankerna inte lever upp till allt de lovar så finns det en 

tendens till grönmålning enligt vissa respondenter. Bankerna har under en lång tid tjänat 

pengar på sina kunder och utnyttjat kundernas underläge. Dock är inte alla ense om detta. Det 

finns en opposition till att banker använder sig av grönmålning. Det hävdas till exempel att de 

banker som ligger i framkant gällande hållbarhetsarbete faktiskt gör mer än andra. Utöver 

detta hävdar en av bankerna att de inte har stött på någon typ av grönmålning. De upplever att 

alla banker försöker göra sitt bästa men att de ibland kan misslyckas och att det inte kan 

betecknas som ett opportunistiskt beteende.  

  

Detta förhöjer frågan om det verkligen råder en grönmålning på marknaden. I själva verket 

kanske det inte kan betecknas som grönmålning eftersom bankerna faktiskt, till viss mån, 

försöker agera socialt ansvarsfullt och för att främja en hållbar utveckling. Men då bankerna 

utsätts för många risker på grund av att de i dagsläget inte har en tillräcklig kontrollmekanism 

för alla sina verksamheter samt att de inte lyckas uppnå allt de tagit sig an, så benämner vi 

som författare detta strategiska beteende för blåmålning. Detta strategiska drag innebär att 

banker har skrivit under olika avtal och riktlinjer, däribland FNs Global Compact, men på 

grund av en avsaknad reglering får avtalet ett tämligen lågt genomslag. Detta gör att 

utgångspunkten i analysmodellen har uppdaterats gällande denna aspekt. 

 
Figur 7: Informationslucka i bankers hållbarhetsarbete som leder till blåmålning (Revidering av figur 4) 
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Att kunderna är begränsat rationella och att det, i viss mån, råder någon typ av strategiskt 

beteende från bankerna kan bekräftas. Om det däremot råder en lemonsproblematik på 

marknaden är svårare att fastslå. Därför är det även svårt att veta hur denna problematik 

påverkar konkurrensen inom banksektorn. Det som kan bekräftas är att marknaden är 

konkurrensutsatt. Om kunderna på denna marknad inte har förståelse när det kommer till 

skillnader i olika bankers hållbarhetsarbete, så finns det en risk att de inte heller kan avgöra 

kvalitetsskillnader. Detta bekräftas av den insamlade teorin då de svarande konsumenterna är 

eniga om att det är svårt att särskilja olika bankers kvalitet när det kommer till dess 

hållbarhetsarbete. Detta på grund av de flesta finansiella instituts produkter är likartade och 

därmed är det svårt för kunder att avgöra skillnader. Risken är då att kunderna väljer den 

produkten med lägst pris. Detta går i samma linje som Akerlofs (1970) teori om 

lemonsproblematik, som innebär att banker med högre kvalitet på sitt hållbarhetsarbete 

behöver sälja till reducerat pris och i slutändan försvinner från marknaden. 

 

Majoriteten av respondenterna anser inte att lemonsproblematiken råder inom banksektorn 

och för dess hållbarhetsarbete i dagsläget. Även om majoriteten av bankerna bekräftar att 

arbete med hållbarhet medför högre kostnader så råder det skilda meningar om det har lett till 

högre avgifter för kunderna. Dessa kostnader är en overheadkostnad och sprids ut över hela 

verksamheten och ter sig inte i högre avgifter för kunderna. Eftersom dessa kostnader sprids 

ut över hela verksamheten så påverkar den banker olika. Detta är mer problematiskt för de 

mindre bankerna, då större banker inte är lika påverkade av kostnadsposten tack vare deras 

stordriftsfördelar.  

 

Den sannolika anledningen till att marknaden inte upplever problematiken ännu kan bero på 

att bankerna inte har börjat föra över kostnaderna för hållbarhetsarbetet på kunderna. Vidare 

menar de nischade bankerna att kunder, som också är ägare, har en sådan insyn att de är 

medvetna om vad för kvalitet banken levererar på sitt hållbarhetsarbete, även om det medför 

högre kostnader. Det framkommer även i empirin att denna problematik inte är så tydlig i 

dagsläget på grund av att det inte råder perfekt konkurrens på marknaden. Hade det varit en 

perfekt konkurrens och om allting hade varit prissatt på en rimlig låg nivå, så att avgiften 

ökar lite, så hade problematiken varit mer påtaglig.  
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Även om lemonsproblematiken inte är påtaglig för bankverksamheten som helhet så finns det 

tendenser till denna problematik inom specifika enheter. Till exempel inom fondförvaltning 

kan det tas ut högre avgifter genom att leverera bättre service och extra arbete. I empirin 

belyses det att inom just fondförvaltningen finns det tendenser till lemonsproblematik. Inom 

fondförvaltningen finns det en tydlig prispress för aktiva fonder. Detta för att de aktiva 

fonderna skall kunna konkurrera med indexfonderna. Problemet då är att indexfonderna, som 

är en lågprisprodukt, tar marknadsandelar från de aktiva fonderna som jobbar mer med 

hållbarhetsfrågor. 

	  

6.4	  Är	  dagens	  ramverk	  och	  övervakning	  tillräckliga	  för	  att	  reducera	  

informationsasymmetrier	  och	  opportunistiskt	  beteende	  samt	  

bekräfta	  bankers	  legitimitet?	  

	  

Den insamlade datan beskrev motivet för banker att arbeta med hållbarhet som att det finns 

en förväntansbild från flertalet intressenter. Detta är vad som ligger till grund för 

hållbarhetsarbetet inom banker. Likt legitimitetsteorin finns det ett underliggande socialt 

kontrakt mellan banker och samhället. Samhället har en förväntan på banker att arbeta med 

hållbarhet, vilket dagens banker försöker att leva upp till. Ett legitimitetsgap kan uppstå om 

en organisation inte lever upp till det underliggande kontraktet och förväntningarna, likväl på 

grund av ett misslyckande i informationsgivningen om sin legitimitet (Deegan & Unerman, 

2011). Ett legitimitetsgap råder på marknaden; men är detta beroende på ett misslyckande i 

informationsgivning eller för att de misslyckas att leva upp till den underliggande 

förväntansbilden och kontraktet? Med utgångspunkt i utsagor från tillfrågade konsumenter 

och granskningsaktörer som representanter för samhället, lever inte banker upp till 

förväntansbilden, då banker anses vara kopplade till alla världens problem. 

Informationsgivningen anses heller inte tillräcklig av samhället då bankerna beskrivs som att 

ha en vinklad informationsgivning som inte är helt transparent - framgångar lyfts fram i 

större utsträckning än misslyckanden. Vidare skrivs hållbarhetsredovisningar på ett 

teknokratiskt språk som inte utomstående mäktar med. Därav råder legitimitetsgapet på grund 

av ett misslyckande att leva upp till förväntansbilden såväl som på grund av ett misslyckande 

i att informera samhället om sin legitimitet. För att täppa till legitimitetsgapet behöver 

bankerna därmed arbeta med båda delar.  
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Vad granskningsaktörer kan åstadkomma på marknaden är tvetydigt, med den insamlande 

datan som grund. Likt förväntansbilden som råder på banker finns det en sådan på 

granskningsaktörer. Konsumenterna menar att dessa organisationer bör vara transparenta med 

deras metoder och banker belyser vikten av att dessa är kunniga inom sektorn. Banker och 

konsumenter anser att granskningsaktörer ger en rättvis bedömning utifrån deras parametrar, 

men att de inte alltid lyckas vara rättvisa och att granskningarna är en förenkling av 

verkligheten. Som en följd av att banker har banksekretess och en begränsad insyn för 

utomstående, har även granskningsaktörer begränsad information att arbeta med. Detta 

förhöjer frågan huruvida granskningsaktörer reducerar informationsasymmetrier över huvud 

taget? FFG har två granskningsprocesser som går parallellt; en ranking av bankers uttalade 

policys samt fallstudier som utförs av partnerorganisationer. Den första granskningsprocessen 

utförs enbart på bankers publicerade uttalanden. Då det har klargjorts att 

informationsgivningen hos banker är bristfällig, är granskningen enbart en avsmalnad 

upprepning och förenkling av vad banker säger. Därmed kan det diskuteras om informationen 

granskningsaktörer bidrar med indirekt också är bristfällig. Bankerna anser att 

granskningsaktörer kan underlätta, tydliggöra och vägleda kunderna genom att peka ut och 

precisera information. Granskningsaktörer kan därmed förbättra bankers informationsgivning 

och därav också minska legitimitetsgapet mellan samhället och banker. Däremot ställer sig de 

tillfrågade kritiska till att de ska kunna reducera informationsasymmetrier, då de saknar all 

information och den information de samlar in är den banken väljer att ge.  

Park och Brorson (2005) menade att trovärdigheten kan ökas genom att låta en extern 

oberoende granskningspart följa upp och analysera företagens hållbarhetsredovisning och -

arbete. Genom FFG:s två granskningar följer de upp och analyserar bankers 

hållbarhetsarbete, men om det ökar trovärdigheten framgår inte i den empiriska datan. 

Samtliga tillfrågade konsumenter är skeptiska till granskningsaktörer och därmed kan det inte 

bekräftas att trovärdigheten på banker ökar. Detta på grund av att granskningsaktörerna 

saknar trovärdighet hos konsumenterna. Ljungdahl (1999) menar att legitimiteten bedöms av 

utomstående intressenter. I detta fall bedöms det av granskningsaktörer. Genom FFG:s analys 

av policys och uppföljning genom fallstudier kan de därav bekräfta om banker är legitima 

såväl som om de inte är det. Jakob menar att bankerna underkänns ständigt i fallstudierna i 

relation till deras policys. Med andra ord kan FFG påvisa huruvida banker uppfyller eller 

bryter mot det underliggande kontraktet mellan banker och samhället.  
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Campbell (2006) hävdar att övervakning av oberoende organisationer leder till att företag är 

mer benägna att agera på ett mer ansvarsfullt sätt. Men frågan är om det finns förutsättningar 

för detta när det råder en begränsad insyn i bankerna? Opportunism, som faller under 

kategorin oansvarsfullt agerande av företag, kan i detta ämne te sig i grönmålning och 

blåmålning. Granskningsaktörerna tror sig inte kunna förhindra att banker utnyttjar 

hållbarhetsbegreppet för ekonomisk vinning och därmed minska oansvarsfullt agerande. 

Däremot tror de att de till viss del kan motverka. Har bankerna inte en bred koll på sina 

verksamheter tar de stora risker, då det kan komma till ytan vid deras andra 

granskningsprocess; fallstudierna. Därav kan det diskuteras huruvida de reducerar 

opportunistiskt beteende. En direkt reduktion är de tillfrågade skeptiska till, men genom sina 

fallstudier och att syna det opportunistiska beteendet kan de indirekt reducera det genom att 

medvetandegöra bankerna om att de granskas. Banker utformar egna policys och ramverk, 

som oftast går i linje med, eller grundar i internationella principer. I FFG:s granskningar 

framgår det att de inte alltid lever upp till sina egna ramverk, vilket synas i deras rapporter. 

Därav råder det snarare en syning och ett bidragande till medvetande av bankers 

opportunistiska beteende, såsom blåmålning, än en reduktion av det.  

De tillfrågade belyser inte bara fördelarna med granskningsaktörer, utan också att det kan 

komma med en problematik. Enligt North (2006) syftar institutioner med ramverk till att 

minska osäkerheten på marknaden, men enligt den insamlande datan tillför 

granskningsaktörer även en osäkerhet till marknaden. Konsumenter är oroliga över dess 

genomslag på marknaden, konsekvenserna av deras granskningar och ifrågasätter om deras 

agenda är vad den påstås vara. Vidare finns det en oro hos banker då dessa organisationer 

ibland går före forskning och tar ställning till vissa ämnen. Ställer sig bankerna inte med 

organisationerna i dessa ställningstaganden medför detta ett negativt utfall i dess 

granskningar. Bankerna belyser även att det är möjligt att anpassa sin verksamhet för att 

komma väl ut i bedömningar, vilket framkom av en bank som anpassade sig efter kraven FFG 

framställt. Därför kanske granskningsaktörer inte endast synar opportunistiskt beteende, utan 

också kan ge upphov till det? Som tidigare nämnt kan opportunism inom ämnet översättas till 

grönmålning eller blåmålning. Enligt Schelling (1960) är ett strategiskt beslut något som 

påverkar den andres val, på ett sätt som är gynnsamt för sig själv. Ett scenario där den 

granskade anpassar sin verksamhet i form av ställningstaganden och publicerade uttalanden 

för att falla väl ut i en granskning och på så sätt stärka sin position på marknaden kompileras 

till vitmålning i denna studie av författarna. Scenariot i sig hade inte varit problematiskt om 
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det funnits statliga regelverk som styrker dessa organisationers krav och granskningar. Vidare 

kan utfallet i granskningarna påverka konsumentens beslut vad gäller valet av bank. North 

(2006) menar att institutioner med ramverk minskar osäkerheten på marknaden, vilket går i 

linje med den insamlade datan gällande statlig reglering. Samtliga tillfrågade parter efterlyser 

statliga regelverk som reglerar och granskar marknaden och ser dagens regelverk och 

spelregler som bristfälliga.   

Ansvaret för att tillgodose och tillgodogöra sig information är delat enligt samtliga tillfrågade 

parter. Enligt bankerna bör de informera på rätt nivå på ett tydligt och transparent sätt, medan 

konsumenterna behöver ta ansvaret att ta till sig informationen. Granskningsaktörernas 

uttalanden går i linje med detta, och menar att ansvaret är delat mellan kunden och banken 

men belyser också ansvaret som ligger på staten. Konsumenterna anser också att staten sitter 

på ett ansvar, som är delat med bankerna. Dock vill författarna till denna studie påstå, att på 

grund av dess genomslag på marknaden, besitter granskningsaktörerna också ett ansvar. 

Utifrån detta uppdateras utgångspunkten i analysmodellen gällande denna aspekt 

 
Figur 8: Reducering av informationslucka med hjälp av oberoende parter (Revidering av figur 5) 

 

Granskningsaktörernas syfte på marknaden ger sken av att det är att jämföra bankernas 

hållbarhetsarbete med sin ranking. Enligt dem själva är syftet att förändra branschen genom 

att göra den hållbarare och mer ansvarstagande. Bankerna beskriver dessa som blåslampor 

och frågebatterier som driver fram hållbarhetsarbetet. Granskningsaktörers egentliga syfte 

och bidrag kanske därmed är att hjälpa bankerna att göra deras verksamheter mer hållbara, 

och inte att jämföra dem? 
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7.	  Slutsats	  
	  

Utifrån olika aktörers sätt att definiera och tolka begreppet så vill författarna i dagsläget 

definiera en hållbar bank enligt följande: En hållbar bank är en bank som aktivt arbetar för 

att minimera dess negativa påverkan på människa, samhälle och miljö, såväl som aktivt tar 

till vara på de möjligheter de har för att främja hållbar utveckling. Minimering av deras 

negativa inverkan refererar till exkludering och påverkan av icke-hållbara verksamheter som 

banken är kopplade till. Möjligheter att främja hållbar utveckling refererar till inkludering 

såsom projektfinansiering av hållbara projekt och verksamheter. Finansiell hållbarhet och att 

inte utföra ett onödigt risktagande är också två viktiga aspekter. Finansiell hållbarhet 

kombineras med ett långsiktigt perspektiv inom samtliga aktiviteter. För att bankers 

hållbarhetsarbete ska få genomslag bör detta genomsyras i hela verksamheten, och ingå i 

kärnverksamheten. Vidare ska en hållbar bank varken grönmåla, blåmåla eller vitmåla, utan 

leva upp till sina åtaganden. För att bankerna ska öka sin trovärdighet hos konsumenterna, 

bör de bli mer transparenta med sina verksamheter, och regleringar som banksekretessen bör 

ses över.  

  

Eftersom begreppet är mångtydigt så resulterar det i att banker får möjligheten att själva tolka 

och implementera hållbarhetsarbetet efter bankens egna förutsättningar. Detta leder dock till 

informationsasymmetrier, vilket i sin tur leder till att det skapas utrymme för bankerna att 

utge sig att vara mer hållbara än vad de egentligen är. Det finns dessutom, i viss mån, 

utrymme för banker som är mindre engagerade i hållbarhetsarbete att efterlikna banker med 

hög hållbarhetskvalitet utan att det går att särskilja dem. Även om grundproblemet har sin 

utgångspunkt i begreppsproblematiken, så är det största problemet att bankerna inte är 

tillräckligt transparenta, tydliga och konkreta med sitt arbete. Sist men inte minst är 

banksekretessen och andra regleringar en begränsning då den förhindrar kunder och 

granskningsparter att få den insyn som behövs samt att banker ställer sig bakom denna för att 

skydda sig själva. 

 

Då kunder upplever att det finns svårigheter att särskilja bankers hållbarhetsarbete, i och med 

att kunderna är begränsat rationella, samt att det finns utrymme för opportunistiskt beteende 

från bankernas sida så finns det en risk att banker inte kan ta betalt för att jobba mer aktivt 

med hållbarhetsarbete. Detta innebär att det finns en risk för lemonsproblematik i framtiden, 
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vilket kommer att påverka konkurrensen. I dagsläget råder inte denna problematik för 

bankverksamheten, som helhet, ännu. Däremot finns det tendenser av konkurrensproblem 

inom fondförvaltningen.  

 

Dagens regelverk och övervakning är inte tillräckliga för att reducera 

informationsasymmetrier mellan banker och kunder. Granskningsaktörer kan inte reducera 

informationsasymmetrier i sin policygranskning och -ranking. I sina fallstudier kan de 

reducera informationsasymmetrier, men endast i det specifika ämnet de väljer att undersöka. 

Däremot kan de minska legitimitetsgapet genom att förbättra informationsgivningen. Likväl 

kan de påvisa banker som bryter mot det underliggande kontraktet mellan bank och samhälle. 

När det gäller opportunistiskt beteende kan inte granskningsaktörer direkt reducera det. 

Däremot kan det finnas tecken på att de ger upphov till ett opportunistiskt beteende hos 

bankerna. Med strävan att falla väl ut i deras granskningar, och för att behålla eller få en 

konkurrenskraftig position på marknaden, kan det ge ett motiv till att anpassa sin verksamhet 

efter dessa. En anpassning av offentliga ställningstaganden för att falla väl ut i granskningen, 

som egentligen inte är en bekräftelse på att banken utför en mer hållbar verksamhet än 

tidigare, är därav ett opportunistiskt beteende i form av en vitmålning. Enligt 

granskningsaktörerna själva är deras syfte att förbättra branschen och göra den mer hållbar. I 

studien har det identifierats att det ligger ett ansvar på staten såväl som granskningsaktörer. I 

dagsläget är regelverken och övervakningen inte tillräcklig för att reducera 

informationsasymmetrier och opportunistiskt beteende, därav efterlyses statlig reglering och 

mer hållbara affärsmodeller. 

 

7.1	  Forskningsbidrag	  
	  

Genom kvalitativ forskning ämnar studien bidra med ökad kännedom kring hur en avsaknad 

entydig definition av - det centrala begreppet - hållbarhet, och en avsaknad reglering av detta 

påverkar banksektorn och dess aktörer. Aktörer inom finanssektorn är väl positionerade på 

marknaden för att främja hållbarhetsarbetet såväl som utöva inflytande på aktörer inom andra 

marknader. Genom att belysa problematiken kring ämnet kan det i sin tur pålysa brister i 

bankernas hållbarhetsarbete. Därför är studien av intresse för medvetna konsumenter som 

avser placera hållbart och erhålla tjänster från banker som utövar en hållbar bankverksamhet. 
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Studien är även av intresse för banker då de kan erhålla information om konsumenters 

förväntningar och därmed säkra sin legitimitet och marknadsposition. 

	  

7.2	  	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  

I studien har det uppdagats en rad olika aspekter som kan ligga till grund för att hållbarhet 

inte fått sitt önskade genomslag inom den svenska banksektorn. Däribland en avsaknad statlig 

reglering. Därav kan det finnas intresse att undersöka hur staten kan framföra regelverk som 

främjar den hållbara utvecklingen. Idag rådet det en självreglering och på grund av detta finns 

det inte tillräckliga motiv för aktörer som ligger i framkant i hållbarhetsaspekten att bli ännu 

bättre eller motiv för de som ligger på botten att förbättra sig. Vidare är integrationen av 

hållbarhetsfrågor inom bankens alla verksamheter ett förekommande misslyckande hos 

svenska banker. Det saknas styrmedel och mätstickor av hållbarhet inom organisationer, 

vilket gett upphov till en forskningslucka. Aktörer behöver bättre styrmedel för att integrera 

hållbarhet bortom särskilda avdelningar som arbetar med frågan.  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	   	  89 

	   	  



	  

	   	  90 

8.	  Källförteckning	  

Ahrne. G., & Svensson, P., (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2 .[utök. och 

aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber 

 

Akerlof, G.A., (1970). The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), ss. 488. 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K., (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur 

 

Bryman, A., & Bell, E., (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Campbell, J.L., (2006). Institutional Analysis and the Paradox of Corporate Social 

Responsibility. American Behavioral Scientist, 49(7), ss. 925-938 

 

Carlton, D.W., and Perloff, J.M., (2015). Modern Industrial Organization. Pearson Education 

Limited 2015.  

 

CDP, (2017) Carbon Majors Report 

Tillgänglig på internet: https://b8f65cb373b1b7b15feb-

c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/3

27/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf [Hämtad: 2018-03-01] 

 

Clarke, T., & Boersma, M., (2016). Sustainable Finance? A critical analysis of the 

regulation, policies, strategies, implementation and reporting on sustainability in 

international finance. United Nations Environment Programme – Finance Initiative. Geneva. 

Tillgänglig på internet: 

https://www.unenvironment.org/es/node/10059 [Hämtad 2018-01-26] 

 

Cronbach, L.J., (1975). Beyond the two disciplines of scientific psychology. American 

Psychologist, 30, ss. 116-127. 



	  

	   	  91 

 

Dando, N. & Swift, T., (2003). Transparency and assurance: Minding the credibilityty gap.  

Journal of Business Ethics, 44(2), ss. 195-200   

 

Danske Bank, (2016). CR-Rapport 

https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2018/2/cr-report-2017.pdf 

[Hämtad: 2018-02-21] 

 

Dean, J. P., & Whyte, W. F., (1958). How do you know if the informant is telling the truth? 

Human Organization, 17(2), ss. 34-38   

 

Deegan, C. & Unerman, J., (2011). Financial accounting theory 2. European ed. 

Maidenhead: McGraw-Hill Education  

 

Dawkins, C. and Fraas, J. W., (2011). Coming Clean: The Impact of Environmental 

Performance and Visibility on Corporate Climate Change Disclosure. Journal of Business 

Ethics, 100(2), ss. 303–322 

 

Fair Finance Guide, (2017a). Om Oss 

Tillgänglig på internet: https://fairfinanceguide.se/om-oss/#panel-0 [Hämtad: 2017-12-07] 

 

Fair Finance Guide, (2017b). Svenska bankers hållbarhetsbetyg 2017 - rankning av 

bankernas riktlinjer för hållbarhet.  

Tillgänglig  på internet: https://fairfinanceguide.se/media/373883/ffg-policyrankning-

2017.pdf [Hämtad: 2018-01-26] 

 

Fair Finance Guide, (2016). Methodology for the assessment of responsible investment and 

financing policies of financial institutions 

Tillgänglig på internet: https://fairfinanceguide.se/media/373411/ffg-methodology-2016.pdf 

[Hämtad: 2018-01-26] 

 

Fejes, A., & Thornberg, R., (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. 

Stockholm: Liber 



	  

	   	  92 

Finansdepartementet, (2016). En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, 

Stockholm: Elanders Sverige AB. 

Tillgänglig på internet: 

http://www.regeringen.se/49f197/contentassets/c1e668bf3373497d88e7b0ef014d9f2a/en-

hallbar-transparent-och-konkurrenskraftig-fondmarknad-sou-201645 [Hämtad:2017-12-02] 

 

Finansinspektionen, (2016). Finansiella företags hållbarhetsarbete.  

Tillgänglig på internet: 

http://www.fi.se/contentassets/123efb8f00f34f4cab1b0b1e17cb0bf4/finansiella_foretags_hall

barhetsarbeteny170104.pdf [Hämtad: 2018-02-03] 

 

Företagarna, (2015). Varför hållbarhet? 

Tillgänglig på internet: https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2015/december/varfor-

hallbarhet/ [Hämtad: 2017-12-02] 

 

Geckil, I.K. & Anderson, P.L., (2010). Applied Game Theory and Strategic Behaviour. 

Taylor and Francis Group, LLC. 

 

General Assembly of the United Nations, (2018). Sustainable Development. 

https://www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml [Hämtad: 2018-02-03] 

 

Gray, Rob H. & Bebbington, Jan (2001). Accounting for the environment. 2. ed. London: 

SAG  

Grafström, M., Göthberg, P., & Windell, K., (2015). CSR: företagsansvar i förändring. 2. 

uppl. Malmö: Liber 

 

Grankvist, P., (2009). CSR i praktiken - Hur företaget kan jobba med hållbarhet för att tjäna 

pengar. Malmö̈: Liber AB. 

 

Göthberg, P., (2011). Corporate social responsibility in the Swedish financial services sector. 

[Elektronisk resurs]: translating an idea into practice. Diss. (sammanfattning) Stockholm: 

Kungliga Tekniska högskolan, 2011 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-33756 [Hämtad: 



	  

	   	  93 

2017-12-07] 

 

Hahn, G., Hök, L., & Jannesson, E., (2016). Så Mäts Socialt Hållbart Värdeskapande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Handelsbanken, (2016). Hållbarhetsredovisning 

http://www.industrivarden.se/globalassets/innehavsbolagen/hb-2016-sv-

hallbarhetsrapport_2016.pdf [Hämtad: 2018-02-21] 

 

Hodgson, G., (2006). What Are Institutions? Journal of Economic Issues, 15(1), ss. 1-25 

Tillgänglig på internet: http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/whatareinstitutions.pdf 

[Hämtad: 2018-02-03] 

 

Kasper, W. & Streit, M.E., (1998). Institutional Economics: Social Order and Public Policy. 

Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing Limited. 

 

Kotler, P., & Lee, N., (2005). Corporate social responsibility: doing the most good for your 

company and your cause. Hoboken, N.J.: Wiley 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S., (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

LeCompte, M.D., & Goetz, J.P., (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic 

research. Review of Educational Research, 52, ss. 31-60. 

Ljungdahl, F., (1999). Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag: praxis, begrepp, 

orsaker. Diss. Lund: Univ.  

 

Hållbarhetsforum Lunds Universitet, (2017). Vad är hållbarhet? 

https://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet [Hämtad: 2018-02-03] 

 

Löhman, O. & Steinholtz, D., (2003). Det Ansvarsfulla Företaget - Corporate Social 

Responsibility i praktiken. Stockholm: Ekerlids förlag. 

 



	  

	   	  94 

Makhijani, Arjun (red.) (1992). Climate change and transnational corporations: analysis and 

trends. New York: United Nation 

 

Martin, J., (1990). Deconstructing Organizational Taboos: the Suppression of Gender 

Conflict in Organizations. Organizational Science, 1(4), ss. 339-359 

 

Maslow, A.H., (1943). A Theory Of Human Motivation. Psychological Review, 50, ss. 370-

396 

 

Mänskliga Rättigheter, (2018) Barnens rättigheter 

Tillgänglig på internet: http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-

rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/barnets-rattigheter [Hämtad: 2018-03-01] 

 

Naturskyddsföreningen, (2018). Om Oss 

Tillgänglig på internet: https://www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen [Hämtad: 

2018-03-13] 

 

Nilsson, J., Siegl, S. & Korling, F., (2012). The complex decision making environment of 

socially responsible mutual fund investors: Introducing a disclosure framework focusing on 

information quality. SIRP Working Paper, 12(1), ss. 1–30. 

 

Nordea, (2016). Sustainability report 

https://www.nordea.com/Images/37-169617/Nordea_Sustainability_Report_2016.pdf  

[Hämtad: 2018-02-21] 

 

North, D.C., (2006). Att förstå ekonomi i förändring, Stockholm: SNS förlag. 

 

North, D.C., (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet, Stockholm: SNS Förlag. 

 

Park, J. & Brorson, T., (2005), Experiences of and views on third-party assurance of 

corporate environmental and sustainability reports. Journal of Cleaner Production, 13(10-

11), ss. 1095-1106.  

 



	  

	   	  95 

Patton, M.Q., (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park: Sage 

Publication 

 

Principles for Responsible Investments (2017). About the PRI. 

Tillgänglig på internet: https://www.unpri.org/about [Hämtad: 2018-02-05] 

 

Rienecker, L. & Jörgensen, P.S., (2014). Att skriva en bra uppsats. Tredje upplagan, Liber. 

 

Ringertz, A. & Wallin, V., (2017) Vad Är Hållbar Fondförvaltning 

Tillgänglig på internet: 

http://liu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1118399&dswid=-9377 [Hämtad: 

2018-02-23] 

 

Schelling, T., (1960). The Strategy of Conflict. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 

(6), ss. 160 

 

Scholtens, B., (2006). Finance as a Driver of Corporate Social Responsibility. Journal of 

Business Ethics, 68(1), ss. 19–33 

 

SEB, (2016). Hållbarhetsrapport 

https://sebgroup.com/siteassets/om_seb/hallbarhet/arlig_rapportering/2016/seb_hallbarhetsra

pport_2016.pdf [Hämtad: 2018-02-21] 

 

Simon, H.A., (1982). Models of Bounded Rationality. Cambridge, Mass: MIT Press 

 

Silverman, D., (1993). Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing talk, Text and 

Interaction. London: Sage Publications. 

 

Svensk Handel, (2015). Hållbar handel är lönsam handel - Svensk Handels 

hållbarhetsundersökning 2015. Stockholm: Svensk Handel.  

Tillgänglig på internet: http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-

opinion/rapporter-och- foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2015.pdf [Hämtad: 

2018-03-01] 



	  

	   	  96 

 

Swedbank, (2016). GRI-Rapport 

https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_2

238214.pdf [Hämtad: 2018-02-21] 

 

The Equator Principles, (2013). A financial industry benchmark for determining, assessing 

and managing environmental and social risk in projects. 

Tillgänglig på internet: 

http://equatorprinciples.com/wpcontent/uploads/2017/03/equator_principles_III.pdf 

[Hämtad: 2018-03-04] 

 

Thompson, P., & Cowton C. J., (2004). Bringing the Environment into Bank Lending: 

Implications for Environmental Reporting. British Accounting Review, 36, ss. 197–218.   

 

Trost, J., (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

United Nations Finance Initiative, (2018). Banking. 

Tillgänglig på internet: http://www.unepfi.org/banking/banking/[Hämtad: 2018-02-03] 

 

United Nations, (2017). We can be the first generation that ends poverty - Ban Ki-Moon. 

Tillgänglig på internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/we-can-be-

the-first-generation-that-ends-poverty-ban-ki-moon/ [Hämtad: 2018-02-03] 

 

Vanguard, (2010). Sustainability: Not a new phenomenon.  

Tillgänglig på internet: http://psuvanguard.com/sustainability-not-a-new-phenomenon/ 

[Hämtad: 2018-02-03] 

 

Gallie, W. B., (1956). Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian 

Society. New Series, 56 (1955 - 1956), ss. 167-198 

 

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T., (1991) Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 

Liber. 

 



	  

	   	  97 

Wikipedia, (2018). Dominoeffekt 

Tillgänglig på internet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dominoeffekt [Hämtad: 2018-03-01] 

 

Wikipedia, (2018). Snöbollseffekt 

Tillgänglig på internet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%B6bollseffekt [Hämtad: 2018-

03-01] 

 

Williamson, O.E., (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. 

New York: The Free Press. 

 

Williamson, O.E., (1979). Transaction-cost economics: The governance of contractual 

relations. Journal of Law and Economics, 22(2), ss. 233–261. 

 

Williamson, O.E., (1985). The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational 

contracting. University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial 

Leadership Historical Entrepreneurship, ss. 61–75. 

 

World Business Council for Sustainable Development, (2017). Insights from the Reporting 

Exchange: ESG reporting trends 

Tillgänglig på internet: 

http://docs.wbcsd.org/2018/02/Reporting_Exchange_Report_ESG_reporting_trends_2017.pd

f [Hämtad: 2018-03-01] 

 

WWF, (2017). Cotton Farming 

Tillgänglig på internet: 

http://docs.wbcsd.org/2018/02/Reporting_Exchange_Report_ESG_reporting_trends_2017.pd

f [Hämtad: 2018-03-01]  

 

Yin, R.K., (2007). Fallstudier: design och genomförande. 1. uppl. Malmö: Libe



	  

	   	  i 

9.	  	  Bilagor	  
	  

9.1	  Bilaga	  1:	  Intervjumall	  -‐	  Banker	  

	  

Intervjufrågor	  -‐	  Banker	  

	  

Introduktionsdel:	  
Undersökningen	  syftar	  till	  att	  göra	  en	  ansats	  till	  att	  standardisera	  begreppet	  Hållbarhet	  för	  

banksektorn	  genom	  att	  analysera	  hur	  olika	  aktörer	  tolkar	  och	  implementerar	  

hållbarhetsaspekten.	  Den	  syftar	  även	  till	  att	  analysera	  hur	  den	  rådande	  mångtydiga	  definitionen	  

påverkar	  sektorn	  och	  dess	  aktörer.	  

Generell	  information	  om	  respondent	  

	  

● Kan	  ni	  beskriva	  er	  roll	  i	  banken? 

● Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  gällande	  hållbarhetsarbete? 

● Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  gällande	  hållbarhetsarbete	  i	  banken? 

	  	  

Huvuddel:	  

Hållbarhetsarbete	  

	  

● Vad	  motiverar	  er	  till	  att	  arbeta	  med	  hållbarhet? 

● Enligt	  er,	  vad	  är	  en	  hållbar	  bank? 

● Hur	  implementerar	  ni	  hållbarhetsarbetet	  i	  organisationen?	  Hur	  ser	  processen	  ut? 

● Vilken	  hållbarhetsaspekt	  prioriterar	  ni	  främst? 

● Vilka	  kriterier	  används	  generellt	  vid	  finansiering	  och	  investering? 

● Hur	  påverkar	  olika	  regleringar	  er	  möjlighet	  att	  vara	  transparenta	  i	  er	  

hållbarhetsredovisning? 

● Medför	  ett	  engagerat	  hållbarhetsarbete	  högre	  kostnader	  för	  banken	  och	  speglas	  detta	  i	  

bankavgifter	  för	  kunder? 
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Informationsasymmetri	  

Vi	  ser	  idag	  att	  olika	  organisationer	  och	  företag	  tolkar	  begreppet	  hållbarhet	  olika	  och	  att	  det	  är	  

mångtydigt.	  Detta	  kan	  innebära	  svårigheter	  för	  kunder	  då	  det	  kan	  finnas	  skillnader	  i	  bankers	  

hållbarhetspolicys,	  ramverk	  och	  kravställningar	  och	  därmed	  kan	  det	  ifrågasättas	  om	  kunden	  är	  

medveten	  om	  vad	  de	  investerar	  i.	  

	  	  

● Anser	  ni	  att	  det	  finns	  en	  sanning	  i	  detta? 

● Hur	  lätt/svårt	  anser	  ni	  att	  det	  är	  för	  kunder	  att	  förse	  sig	  med	  information	  gällande	  ert	  

hållbarhetsarbete? 

● Vilken	  nivå	  av	  transparens	  anser	  ni	  att	  ni	  håller	  gällande	  er	  hållbarhetsredovisning? 

● Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  tillgodose	  kunder	  med	  rätt	  information	  angående	  

hållbarhetsaspekter	  före	  deras	  val	  av	  bank? 

Involveringsgrad	  

I	  våra	  undersökningar	  har	  det	  identifierats	  att	  ju	  högre	  aktivitetsgrad	  banker	  åtar	  sig	  gällande	  

hållbarhetsarbete,	  desto	  större	  ansvar	  ligger	  på	  kunderna	  att	  hålla	  sig	  fullt	  informerade.	  Utifrån	  

detta:	  

	  	  

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  ni	  ligger	  på	  kunden	  för	  att	  

vara	  informerade	  om	  bankens	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  

tillämpning	  och	  uppföljning? 

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  ni	  ligger	  på	  banken	  att	  

informera	  om	  dess	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  tillämpning	  och	  

uppföljning? 

	  	  

Utifrån	  Fair	  Finance	  Guide	  bedöms	  och	  betygsätts	  banker	  utifrån	  sin	  hållbarhetspolicy	  och	  vilka	  

principer	  man	  ställer	  sig	  bakom,	  och	  faktiskt	  inte	  hur	  man	  uppfyller	  dessa.	  Utifrån	  detta:	  

	  	  

● Till	  vilken	  grad	  anser	  ni	  att	  det	  är	  kundens	  ansvar	  att	  hålla	  sig	  upprättad	  om	  bankerna	  

tar	  sitt	  ansvar	  och	  uppfyller	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom? 

● Till	  vilken	  grad	  anser	  ni	  att	  det	  är	  bankens	  ansvar	  att	  driva	  ett	  hållbarhetsarbete	  och	  

därmed	  uppfylla	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom? 
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Extern	  oberoende	  granskningspart	  

Det	  finns	  idag	  kvalitetsgranskande	  organisationer,	  exempelvis	  Fair	  Finance	  Guide.	  

	  

● Hur	  ställer	  ni	  er	  till	  att	  externa	  oberoende	  parter	  utvärderar,	  bedömer	  och	  rankar	  ert	  

hållbarhetsarbete? 

● Integrerar	  ni	  dessa	  externa	  organisationers	  granskningar	  i	  ert	  hållbarhetsarbete? 

● Anser	  ni	  att	  dessa	  organisationer	  ger	  en	  sann	  och	  rättvis	  bild	  av	  ert	  hållbarhetsarbete? 

● På	  vilket	  sätt	  anser	  ni	  att	  dessa	  organisationer	  kan	  underlätta	  kunders	  beslut	  vid	  val	  av	  

hållbar	  bank? 

Lemonsproblematik	  

Ett	  dilemma	  inom	  ekonomi	  är	  att	  kunder	  i	  en	  situation	  med	  begränsad	  information	  inte	  kan	  

avgöra	  produkters	  kvalitet,	  vilket	  gör	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  producenter	  av	  högkvalitativa	  

produkter	  behöver	  sälja	  till	  reducerat	  pris.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  produkter	  av	  högre	  kvalitet	  

försvinner	  från	  marknaden.	  Inom	  banksektorn	  skulle	  det	  vara	  tänkbart	  att	  banker	  som	  

engagerar	  sig	  mer	  åt	  hållbarhetsarbete	  och	  därmed	  åtar	  sig	  högre	  kostnader	  och	  måste	  därför	  ta	  

ut	  högre	  avgifter,	  kan	  få	  svårt	  att	  konkurrera	  med	  banker	  som	  erbjuder	  lågkostnadsalternativ.	  

	  

● Upplever	  ni	  detta	  som	  ett	  problem? 

● Hur	  hanterar	  ni	  som	  bank	  denna	  problematik? 

● Anser	  ni	  att	  det	  finns	  banker	  som	  utnyttjar	  denna	  problematik	  för	  ekonomisk	  vinning? 

● Anser	  ni	  att	  en	  extern	  oberoende	  granskningspart	  kan	  förhindra	  detta?	  I	  så	  fall	  -‐	  Hur? 

	  	  

Avslutningsdel:	  

	  
● Har	  ni	  några	  reflektioner	  över	  denna	  intervju? 

● Vill	  ni	  göra	  några	  tillägg	  eller	  förtydliganden	  till	  det	  som	  redan	  har	  sagts? 

● Har	  ni	  några	  funderingar	  eller	  har	  något	  varit	  oklart	  under	  intervjun	  och	  behöver	  

förtydligas? 

● Finns	  det	  någon	  fråga	  eller	  tema,	  gällande	  hållbarhetsarbete,	  som	  vi	  inte	  har	  berört	  men	  

som	  ni	  gärna	  vill	  framföra? 

	  	  

	  

Tack	  så	  mycket	  för	  er	  medverkan!	  
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9.2	  Bilaga	  2:	  Intervjumall	  -‐	  Kunder	  

Intervjufrågor	  -‐	  Konsumenter	  

	  	  

Introduktionsdel:	  
Undersökningen	  syftar	  till	  att	  göra	  en	  ansats	  till	  att	  standardisera	  begreppet	  Hållbarhet	  för	  

banksektorn	  genom	  att	  analysera	  hur	  olika	  aktörer	  tolkar	  och	  implementerar	  

hållbarhetsaspekten.	  Den	  syftar	  även	  till	  att	  analysera	  hur	  den	  rådande	  tvetydiga	  definitionen	  

påverkar	  sektorn	  och	  dess	  aktörer.	  

	  

Generell	  information	  om	  respondent	  
	  

● Hur	  ser	  din	  erfarenhet	  ut	  gällande	  hållbarhetsarbete? 

	  

Huvuddel:	  

Hållbarhetsarbete	  

	  	  

● Enligt	  dig,	  vad	  är	  en	  hållbar	  bank? 

● Hur	  viktigt	  är	  det	  för	  dig	  att	  din	  bank	  jobbar	  med	  hållbarhet? 

● Vilken	  är	  den	  viktigaste	  hållbarhetsaspekten	  vid	  val	  av	  bank? 

● Vilka	  kriterier	  använder	  du	  generellt	  vid	  investering	  i	  en	  bank	  eller	  dess	  produkter? 

	  

Informationsasymmetri	  
Vi	  ser	  idag	  att	  olika	  organisationer	  och	  företag	  tolkar	  begreppet	  hållbarhet	  olika	  och	  att	  det	  är	  

mångtydigt.	  Detta	  kan	  innebära	  svårigheter	  för	  kunder	  då	  det	  kan	  finnas	  skillnader	  i	  bankers	  

hållbarhetspolicys,	  ramverk	  och	  kravställningar	  och	  därmed	  kan	  det	  ifrågasättas	  om	  kunden	  är	  

medveten	  om	  vad	  de	  investerar	  i.	  

	  	  

● Anser	  du	  att	  det	  finns	  en	  sanning	  i	  detta? 

● Hur	  lätt/svårt	  anser	  du	  att	  det	  är	  att	  förse	  sig	  med	  information	  gällande	  bankers	  

hållbarhetsarbete? 
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● Anser	  du	  att	  banker	  gör	  tillräckligt	  för	  att	  tillgodose	  kunder	  med	  rätt	  information	  

angående	  hållbarhetsaspekter	  före	  deras	  val	  av	  bank? 

● Anser	  du	  att	  alla	  banker	  som	  idag	  marknadsför	  sig	  om	  hållbara	  är	  att	  beteckna	  som	  

hållbara? 

Involveringsgrad	  

I	  våra	  undersökningar	  har	  det	  identifierats	  att	  ju	  högre	  aktivitetsgrad	  banker	  åtar	  sig	  gällande	  

hållbarhetsarbete,	  desto	  större	  ansvar	  ligger	  på	  kunderna	  att	  hålla	  sig	  fullt	  informerade.	  Utifrån	  

detta:	  

	  	  

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  du	  ligger	  på	  kunden	  för	  

att	  vara	  informerade	  om	  bankens	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  

tillämpning	  och	  uppföljning? 

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  du	  ligger	  på	  banken	  att	  

informera	  om	  dess	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  tillämpning	  och	  

uppföljning? 

	  	  

Utifrån	  Fair	  Finance	  Guide	  så	  bedöms	  och	  betygsätts	  banker	  utifrån	  sina	  hållbarhetspolicys	  och	  

vilka	  principer	  man	  ställer	  sig	  bakom,	  och	  faktiskt	  inte	  hur	  man	  uppfyller	  dessa.	  Utifrån	  detta:	  

	  	  

● Till	  vilken	  grad	  anser	  du	  att	  det	  är	  kundens	  ansvar	  att	  hålla	  sig	  upprättad	  om	  bankerna	  

tar	  sitt	  ansvar	  och	  uppfyller	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom? 

● Till	  vilken	  grad	  anser	  ni	  att	  det	  är	  bankens	  ansvar	  att	  driva	  ett	  hållbarhetsarbete	  och	  

därmed	  uppfylla	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom?	  

 

Extern	  oberoende	  granskningspart	  
Det	  finns	  idag	  kvalitetsgranskande	  organisationer,	  exempelvis	  Fair	  Finance	  Guide.	  

För	  mer	  info	  besök	  hemsidan:	  https://fairfinanceguide.se/om-‐oss/#panel-‐1	  

	  	  

● Hur	  ställer	  du	  som	  kund	  till	  att	  externa	  oberoende	  parter	  utvärderar,	  bedömer	  och	  

rankar	  bankers	  hållbarhetsarbete? 

● Anser	  du	  att	  dessa	  organisationer	  ger	  en	  sann	  och	  rättvis	  spegling	  av	  bankernas	  

hållbarhetsarbete? 

● På	  vilket	  sätt	  anser	  du	  att	  dessa	  organisationer	  kan	  underlätta	  kunders	  beslut	  vid	  val	  av	  

bank? 
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● Anser	  du	  att	  detta	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  minska	  informationsasymmetrier? 

Lemonsproblematik	  
Ett	  känt	  dilemma	  inom	  ekonomi	  är	  att	  kunder	  i	  en	  situation	  med	  begränsad	  information	  inte	  

kan	  avgöra	  produkters	  kvalitet,	  därmed	  finns	  en	  risk	  att	  producenter	  av	  högkvalitativa	  

produkter	  behöver	  sälja	  till	  reducerat	  pris.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  produkter	  av	  högre	  kvalitet	  

försvinner	  från	  marknaden.	  Inom	  banksektorn	  skulle	  det	  vara	  tänkbart	  att	  banker	  som	  

engagerar	  sig	  mer	  åt	  hållbarhetsarbete	  och	  därmed	  åtar	  sig	  högre	  kostnader	  och	  måste	  därför	  ta	  

ut	  högre	  avgifter,	  kan	  få	  svårt	  att	  konkurrera	  med	  banker	  som	  erbjuder	  lågkostnadsalternativ.	  

	  	  

● Upplever	  du	  att	  det	  är	  svårt	  att	  särskilja	  bankers	  kvalitet	  gällande	  hållbarhetsarbete? 

● Hur	  hanterar	  du	  som	  privatperson	  denna	  problematik? 

● Anser	  du	  att	  det	  finns	  banker	  som	  utnyttjar	  denna	  problematik	  för	  ekonomisk	  vinning? 

● Kan	  en	  extern	  oberoende	  extern	  granskningspart	  förhindra	  detta?	  I	  så	  fall	  -‐	  Hur? 

	  	  

Avslutningsdel:	  
● Har	  du	  några	  reflektioner	  över	  denna	  intervju? 

● Vill	  du	  göra	  några	  tillägg	  eller	  förtydliganden	  till	  det	  som	  redan	  har	  sagts? 

● Har	  du	  några	  funderingar	  eller	  har	  något	  varit	  oklart	  under	  intervjun	  och	  behöver	  

förtydligas? 

● Finns	  det	  någon	  fråga	  eller	  tema,	  gällande	  hållbarhetsarbete,	  som	  vi	  inte	  har	  berört	  men	  

som	  du	  gärna	  vill	  framföra? 

	  	  

	  

	  

Tack	  så	  mycket	  för	  er	  medverkan!	  
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9.3	  Bilaga	  3:	  Intervjumall	  -‐	  Fair	  Finance	  Guide	  

Intervjufrågor	  -‐	  Fair	  Finance	  Guide	  

	  	  

Introduktionsdel:	  
Undersökningen	  syftar	  till	  att	  göra	  en	  ansats	  till	  att	  standardisera	  begreppet	  Hållbarhet	  för	  

banksektorn	  genom	  att	  analysera	  hur	  olika	  aktörer	  tolkar	  och	  implementerar	  

hållbarhetsaspekten.	  Den	  syftar	  även	  till	  att	  analysera	  hur	  den	  rådande	  tvetydiga	  definitionen	  

påverkar	  sektorn	  och	  dess	  aktörer.	  

	  	  

Generell	  information	  om	  respondent	  

● Kan	  ni	  beskriva	  er	  roll	  i	  organisationen? 

● Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  gällande	  hållbarhetsarbete? 

● Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  gällande	  hållbarhetsarbete	  i	  organisationen? 

	  

Huvuddel:	  

Hållbarhetsarbete	  

	  

● Vad	  är	  det	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  initiativet	  Fair	  Finance? 

● Kan	  ni	  beskriva	  ert	  syfte	  och	  mål	  samt	  roll	  på	  marknaden? 

● Enligt	  er,	  vad	  är	  en	  hållbar	  bank? 

● Kan	  ni	  beskriva	  er	  metod	  vid	  granskning,	  bedömning	  och	  rankning? 

● Utifrån	  era	  två	  granskningsprocesser,	  har	  ni	  upplevt	  avvikande	  på	  vad	  banker	  säger	  sig	  

stå	  bakom	  och	  vad	  de	  faktiskt	  uppfyller?	  I	  så	  fall	  -‐	  vilka	  avvikande? 

● Utifrån	  era	  granskningsmetoder,	  vid	  vilken	  grad	  skulle	  ni	  dra	  gränsen	  för	  en	  hållbar	  

bank? 

Informationsasymmetri	  

Vi	  ser	  idag	  att	  olika	  organisationer	  och	  företag	  tolkar	  begreppet	  hållbarhet	  olika	  och	  att	  det	  är	  

mångtydigt.	  Detta	  kan	  innebära	  svårigheter	  för	  kunder	  då	  det	  kan	  finnas	  skillnader	  i	  bankers	  

hållbarhetspolicys,	  ramverk	  och	  kravställningar	  och	  därmed	  kan	  det	  ifrågasättas	  om	  kunden	  är	  

medveten	  om	  vad	  de	  investerar	  i.	  
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● Anser	  ni	  att	  det	  finns	  en	  sanning	  i	  detta? 

● Vad	  är	  er	  syn	  på	  bankers	  informationsgivning	  till	  kunder	  gällande	  hållbarhetsarbetet,	  

före	  deras	  val	  av	  bank? 

● Har	  ni	  uppmärksammat	  några	  märkbara	  problem	  gällande	  informationsgivning? 

Involveringsgrad	  

I	  våra	  undersökningar	  har	  det	  identifierats	  att	  ju	  högre	  aktivitetsgrad	  banker	  åtar	  sig	  gällande	  

hållbarhetsarbete,	  desto	  större	  ansvar	  ligger	  på	  kunderna	  att	  hålla	  sig	  fullt	  informerade.	  Utifrån	  

detta:	  

	  	  

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  ni	  ligger	  på	  kunden	  för	  att	  

vara	  informerade	  om	  bankens	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  

tillämpning	  och	  uppföljning? 

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  ni	  ligger	  på	  banken	  att	  

informera	  om	  dess	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  tillämpning	  och	  

uppföljning? 

	  

Utifrån	  er	  metod	  bedöms	  och	  betygsätts	  banker	  utifrån	  sina	  hållbarhetspolicys	  och	  vilka	  

principer	  man	  ställer	  sig	  bakom,	  och	  faktiskt	  inte	  hur	  man	  uppfyller	  dessa.	  Utifrån	  detta:	  

	  	  

● Till	  vilken	  grad	  anser	  ni	  att	  det	  är	  kundens	  ansvar	  att	  hålla	  sig	  upprättad	  om	  bankerna	  

tar	  sitt	  ansvar	  och	  uppfyller	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom? 

● Till	  vilken	  grad	  anser	  ni	  att	  det	  är	  bankens	  ansvar	  att	  driva	  ett	  hållbarhetsarbete	  och	  

därmed	  uppfylla	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom? 

	  	  

Extern	  oberoende	  granskningspart	  

Ni	  spelar	  rollen	  som	  en	  extern	  oberoende	  granskningspart	  och	  utvärderar,	  bedömer	  och	  rankar	  

banker	  utifrån	  dess	  hållbarhetsarbete	  

	  	  

● Hur	  ställer	  sig	  banker	  till	  att	  ni	  som	  extern	  oberoende	  part	  utvärderar,	  bedömer	  och	  

rankar	  dess	  hållbarhetsarbete? 

● Hur	  ställer	  sig	  kunder	  till	  att	  ni	  som	  extern	  oberoende	  part	  utvärderar,	  bedömer	  och	  

rankar	  sitt	  hållbarhetsarbete? 

● Finns	  det	  några	  tecken	  på	  att	  bankerna	  väger	  in	  resultaten	  från	  era	  

granskningsrapporter	  i	  deras	  fortsatta	  hållbarhetsarbete? 
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● Anser	  bankerna	  att	  ni	  ger	  en	  sann	  och	  rättvis	  spegling	  av	  dess	  hållbarhetsarbete? 

● På	  vilket	  sätt	  kan	  ni	  underlätta	  kunders	  beslut	  vid	  val	  av	  bank? 

Lemonsproblematik	  

Ett	  känt	  dilemma	  inom	  ekonomi	  är	  att	  kunder	  i	  en	  situation	  med	  begränsad	  information	  inte	  

kan	  avgöra	  produkters	  kvalitet,	  därmed	  finns	  en	  risk	  att	  producenter	  av	  högkvalitativa	  

produkter	  behöver	  sälja	  till	  reducerat	  pris.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  produkter	  av	  högre	  kvalitet	  

försvinner	  från	  marknaden.	  Inom	  banksektorn	  skulle	  det	  vara	  tänkbart	  att	  banker	  som	  

engagerar	  sig	  mer	  åt	  hållbarhetsarbete	  och	  därmed	  åtar	  sig	  högre	  kostnader	  och	  måste	  därför	  ta	  

ut	  högra	  avgifter,	  kan	  få	  svårt	  att	  konkurrera	  med	  banker	  som	  erbjuder	  lågkostnadsalternativ.	  

	  	  

● Hur	  ser	  ni	  på	  problematiken? 

● Anser	  ni	  att	  det	  finns	  banker	  som	  utnyttjar	  denna	  problematik	  för	  ekonomisk	  vinning? 

● Kan	  en	  extern	  oberoende	  granskningspart	  som	  er	  själva,	  förhindra	  detta?	  I	  så	  fall	  -‐	  Hur? 

	  	  

Avslutningsdel:	  
● Har	  ni	  några	  reflektioner	  över	  denna	  intervju? 

● Vill	  ni	  göra	  några	  tillägg	  eller	  förtydliganden	  till	  det	  som	  redan	  har	  sagts? 

● Har	  ni	  några	  funderingar	  eller	  har	  något	  varit	  oklart	  under	  intervjun	  och	  behöver	  

förtydligas? 

● Finns	  det	  någon	  fråga	  eller	  tema,	  gällande	  hållbarhetsarbete,	  som	  vi	  inte	  har	  berört	  men	  

som	  ni	  gärna	  vill	  framföra? 

	  	  

	  

	  

Tack	  så	  mycket	  för	  er	  medverkan!	  
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9.4	  Bilaga	  4:	  Intervjumall	  -‐	  Naturskyddsföreningen	  

Intervjufrågor	  –	  Naturskyddsföreningen	  
	  	  

Introduktionsdel:	  
Undersökningen	  syftar	  till	  att	  göra	  en	  ansats	  till	  att	  standardisera	  begreppet	  Hållbarhet	  för	  

banksektorn	  genom	  att	  analysera	  hur	  olika	  aktörer	  tolkar	  och	  implementerar	  

hållbarhetsaspekten.	  Den	  syftar	  även	  till	  att	  analysera	  hur	  den	  rådande	  tvetydiga	  definitionen	  

påverkar	  sektorn	  och	  dess	  aktörer.	  

	  	  

Generell	  information	  om	  respondent	  

	  

● Kan	  ni	  beskriva	  er	  roll	  i	  organisationen? 

● Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  gällande	  hållbarhetsarbete	  i	  organisationen? 

	  	  

Huvuddel:	  

Hållbarhetsarbete	  

	  

● Vad	  är	  det	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  Naturskyddsföreningen? 

● Kan	  ni	  beskriva	  ert	  syfte	  och	  mål	  samt	  roll	  på	  marknaden? 

● Enligt	  er,	  vad	  är	  en	  hållbar	  bank? 

● Kan	  ni	  beskriva	  er	  metod	  vid	  granskning	  av	  finanssektorn?	  	   

● Utifrån	  era	  granskningar	  har	  ni	  upplevt	  att	  det	  skiljer	  sig	  från	  vad	  banker	  säger	  sig	  stå	  

bakom	  och	  hur	  de	  faktiskt	  uppfyller	  dem? 

Informationsasymmetri	  
Vi	  ser	  idag	  att	  olika	  organisationer	  och	  företag	  tolkar	  begreppet	  hållbarhet	  olika	  och	  att	  det	  är	  

mångtydigt.	  Detta	  kan	  innebära	  svårigheter	  för	  kunder	  då	  det	  kan	  finnas	  skillnader	  i	  bankers	  

hållbarhetspolicys,	  ramverk	  och	  kravställningar	  och	  därmed	  kan	  det	  ifrågasättas	  om	  kunden	  är	  

medveten	  om	  vad	  de	  investerar	  i.	  

	  	  

● Anser	  ni	  att	  det	  finns	  en	  sanning	  i	  detta? 
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● Vad	  är	  er	  syn	  på	  bankers	  informationsgivning	  till	  kunder	  gällande	  hållbarhetsarbetet,	  

före	  deras	  val	  av	  bank? 

● Har	  ni	  uppmärksammat	  några	  märkbara	  problem	  gällande	  informationsgivning? 

	  

Involveringsgrad	  

I	  våra	  undersökningar	  har	  det	  identifierats	  att	  ju	  högre	  aktivitetsgrad	  banker	  åtar	  sig	  gällande	  

hållbarhetsarbete,	  desto	  större	  ansvar	  ligger	  på	  kunderna	  att	  hålla	  sig	  fullt	  informerade.	  Utifrån	  

detta:	  

	  	  

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  ni	  ligger	  på	  kunden	  för	  att	  

vara	  informerade	  om	  bankens	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  

tillämpning	  och	  uppföljning? 

● För	  att	  göra	  ett	  välgrundat	  val,	  till	  vilken	  grad	  av	  ansvar	  anser	  ni	  ligger	  på	  banken	  att	  

informera	  om	  dess	  hållbarhetsarbete	  då	  det	  gäller	  hållbarhetspolicys,	  tillämpning	  och	  

uppföljning? 

	  

Utifrån	  olika	  metoder	  har	  vi	  upptäckt	  att	  banker	  bedöms	  och	  betygsätts	  utifrån	  sina	  

hållbarhetspolicys	  och	  vilka	  principer	  man	  ställer	  sig	  bakom,	  och	  faktiskt	  inte	  hur	  man	  uppfyller	  

dessa.	  Utifrån	  detta:	  

	  	  

● Till	  vilken	  grad	  anser	  ni	  att	  det	  är	  kundens	  ansvar	  att	  hålla	  sig	  upprättad	  om	  bankerna	  

tar	  sitt	  ansvar	  och	  uppfyller	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom? 

● Till	  vilken	  grad	  anser	  ni	  att	  det	  är	  bankens	  ansvar	  att	  driva	  ett	  hållbarhetsarbete	  och	  

därmed	  uppfylla	  alla	  kravställningar	  och	  ramverks	  man	  sägs	  stå	  bakom? 

Extern	  oberoende	  granskningspart	  

Ni	  spelar	  rollen	  som	  en	  extern	  oberoende	  granskningspart	  och	  granskar	  banker	  utifrån	  dess	  

hållbarhetsarbete.	  

	  	  

● Hur	  ställer	  sig	  banker	  till	  att	  ni	  som	  extern	  oberoende	  part	  granskar	  dess	  

hållbarhetsarbete? 

	  

● Hur	  ställer	  sig	  kunder	  till	  att	  ni	  som	  extern	  oberoende	  part	  granskar	  sitt	  

hållbarhetsarbete? 
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● Finns	  det	  några	  tecken	  på	  att	  bankerna	  väger	  in	  resultaten	  från	  era	  

granskningsrapporter	  i	  deras	  fortsatta	  hållbarhetsarbete? 

● Anser	  bankerna	  att	  ni	  ger	  en	  sann	  och	  rättvis	  spegling	  av	  dess	  hållbarhetsarbete? 

● På	  vilket	  sätt	  kan	  ni	  underlätta	  kunders	  beslut	  vid	  val	  av	  bank? 

Lemonsproblematik	  

Ett	  känt	  dilemma	  inom	  ekonomi	  är	  att	  kunder	  i	  en	  situation	  med	  begränsad	  information	  inte	  

kan	  avgöra	  produkters	  kvalitet,	  därmed	  finns	  en	  risk	  att	  producenter	  av	  högkvalitativa	  

produkter	  behöver	  sälja	  till	  reducerat	  pris.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  produkter	  av	  högre	  kvalitet	  

försvinner	  från	  marknaden.	  Inom	  banksektorn	  skulle	  det	  vara	  tänkbart	  att	  banker	  som	  

engagerar	  sig	  mer	  åt	  hållbarhetsarbete	  och	  därmed	  åtar	  sig	  högre	  kostnader	  och	  måste	  därför	  ta	  

ut	  högre	  avgifter,	  kan	  få	  svårt	  att	  konkurrera	  med	  banker	  som	  erbjuder	  lågkostnadsalternativ.	  

	  	  

● Hur	  ser	  ni	  på	  problematiken? 

● Anser	  ni	  att	  det	  finns	  banker	  som	  utnyttjar	  denna	  problematik	  för	  ekonomisk	  vinning? 

● Kan	  en	  extern	  oberoende	  granskningspart	  som	  er	  själva,	  förhindra	  detta?	  I	  så	  fall	  -‐	  Hur? 

	  	  

Avslutningsdel:	  
● Har	  ni	  några	  reflektioner	  över	  denna	  intervju? 

● Vill	  ni	  göra	  några	  tillägg	  eller	  förtydliganden	  till	  det	  som	  redan	  har	  sagts? 

● Har	  ni	  några	  funderingar	  eller	  har	  något	  varit	  oklart	  under	  intervjun	  och	  behöver	  

förtydligas? 

● 	  Finns	  det	  någon	  fråga	  eller	  tema,	  gällande	  hållbarhetsarbete,	  som	  vi	  inte	  har	  berört	  men	  

som	  ni	  gärna	  vill	  framföra? 

	  	  

	  

	  

Tack	  så	  mycket	  för	  er	  medverkan!	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  


